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ZZpravodaj města UUherské HHradiště



Dne 27. 2. 2012 oslavila paní Antonie Hasmandová z Uherského Hradiště 100 let. Hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti jí byl popřát za vedení města místostarosta města Uherské Hradiště Ing. Zdeněk Pro-
cházka. Paní Hasmandová při oslavě řekla, že se má dobře a je spokojená. Ke gratulaci se přidává také 
redakce zpravodaje.                             

Prvního občánka města Uherské Hradiště roku 2012 přijal dne 19. března starosta města Květoslav 
Tichavský. První dítě roku 2012 s trvalým pobytem v Uherském Hradišti se v uherskohradišťské porod-
nici narodilo 3. ledna 2012 půl druhé hodiny před polednem. Filípek Černý měřil 47 centimetrů a vážil 
2,7 kilogramu. Narodil se rodičům Monice a Martinovi Černým.        
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PŘEHLED USNESENÍ 35. schůze 
Rady města Uh. Hradiště 17.2.2012                  

Rada města
Zrušila
veřejnou zakázku „Snížení rizika povodní - Rozšíření 
varovného informačního systému a digitální povod-
ňová mapa - Uherské Hradiště“ - I. část: Rozšíření 
varovného informačního systému 

Vyhověla
podle § 111 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ná-
mitkám společnosti JD Rozhlasy s.r.o., IČ 277 97 007, 
se sídlem Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm, 
podaným proti zadávacím podmínkám veřejné za-
kázky „Snížení rizika povodní - Rozšíření varovného 
informačního systému a digitální povodňová mapa 
- Uherské Hradiště“ - v rozsahu I. části: Rozšíření va-
rovného informačního systému.

Schválila
vypsání nového zadávacího řízení ve výše uvedené 
věci - část I.: Rozšíření varovného informačního sys-
tému
  
PŘEHLED USNESENÍ 36. schůze 
Rady města Uh. Hradiště 28.2.2012    

Vyhodnocení záměrů města 
Schválila
- pronájem části pozemku p. č. 1455 o výměře 205 
m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní Heleně Houško-
vé, panu Petru paní Jitce Bráblíkové, panu Stani-
slavu Mikulkovi Bráblíkovi, , MUDr. Martinu Plevkovi 
a Ing. Petru Taftovi; s výší nájmu 1 Kč/parkovací 
stání/rok + aktuální sazba DPH; na dobu určitou 
10 let ode dne podpisu nájemní smlouvy; za úče-
lem vybudování 6 parkovacích stání
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 
3, uzavřené dne 02.10.1996 mezi městem Uherské 
Hradiště a Českou stranou sociálně demokra-
tickou, týkající se pronájmu nebytových prostor 
o výměře 53,72 m2 v budově č. p. 293, Palackého 

náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve změ-
ně čl. V. Úhrady za plnění poskytovaná s nájmem 
a jejich splatnost - zvýšení čtvrtletní zálohy na služ-
by z částky 5.000 Kč na částku 8.000 Kč
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového závěsného kabelu v celkové délce cca 
15 bm z p.b. 953 na betonový sloup č. 954 nad 
částmi pozemků p. č. 659/2 a p. č. 804/20, oba 
v k. ú. Uherské Hradiště, odtud bude proveden 
svod do poj. skříně PS 100, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, 
s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktu-
ální sazba DPH a 1.000 Kč/pojistková skříň + aktu-
ální sazba DPH
- pronájem 1 kusu mikrotrubičky v celkové délce 
110 bm, která je součástí metropolitní komunikační 
sítě vedené v trase z budovy č. p. 22 na pozem-
ku st. p. č. 33/1 do budovy č. p. 350 na pozemku 
st. p. č. 463/1 včetně trasy uvnitř budovy č. p. 350 
a prostoru v rozvaděči, vše v k. ú. Uherské Hradiště, 
Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazyko-
vé škole s právem státní jazykové zkoušky Uherské 
Hradiště; s výší nájmu 36 Kč/bm/rok + aktuální 
sazba DPH a 500 Kč/rok/prostor v rozvaděči + ak-
tuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem využití mikrotrubičky 
k přenosu dat a připojení k internetu
- pronájem plochy o výměře 2 m2 na fasádě bu-
dovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, 
panu Jiřímu Svozilovi; s výší nájmu 1.000 Kč/m2 
plochy/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neu-
rčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
umístění reklamní tabule s tím, že vzhled reklamní 
tabule bude odsouhlasen odborem APR
- pronájem dvou ploch o výměrách 3 m2 a 8 m2 na 
fasádě budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské 
Hradiště, Střední škole služeb s. r. o.; s výší nájmu 
1.000 Kč/m2 plochy/rok, stane-li se nájemce v prů-
běhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je 
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů prona-
jímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za 
účelem umístění dvou reklamních tabulí s tím, že 
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vzhled reklamních tabulí bude odsouhlasen odbo-
rem APR
- pronájem plochy o výměře 4 m2 na fasádě bu-
dovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, 
panu Lumíru Soukupovi; s výší nájmu 1.000 Kč/m2 
plochy/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umís-
tění reklamní tabule s tím, že vzhled reklamní tabu-
le bude odsouhlasen odborem APR
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy 
- umístění nového kabelového vedení VN v celkové 
délce 43 bm do-na částech pozemků p. č. 132/1, 
p. č. 132/12, p. č. 132/13 (délka věcného břemene 
na jednotlivých pozemcích je stanovena dle GP 
č. 1953-58602/2011), vše v k. ú. Uherské Hradiště, 
pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., , zastoupe-
na E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou 
úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
- pronájem části pozemku p. č. 3023/58 o výměře 
12,9 m2 (parkovací stání č. 22) v k. ú. Mařatice, paní 
Ireně Jakšíkové; s výší nájmu 1.000 Kč/parkovací 
stání/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem parkování 
osobního vozidla
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 07.10.2008 mezi městem Uherské 
Hradiště a Obchodní akademií, Vyšší odbornou 
školou a Jazykovou školou s právem státní jazyko-
vé zkoušky Uherské Hradiště, týkající se pronájmu 
nebytových prostor č. 3.03, č. 3.04, č. 3.30, č. 3.31 
a č. 3.23, vše ve III. NP budovy č. p. 1531, Student-
ské náměstí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 
29.02.2012
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu neby-
tových prostor uzavřené dne 30.04.2009 mezi měs-
tem Uherské Hradiště a paní Jarmilou Buráňovou 
a paní Michaelou Řezníčkovou, týkající se proná-
jmu nebytových prostor o celkové výměře 46 m2 
v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova, Uherské 
Hradiště; spočívajícího ve zúžení v části nájemce 
o paní Michaelu Řezníčkovou
- prominutí nájemného v celkové výši 9.450 Kč za 
období 12.12.2011 - 14.12.2011, 19.12.2011 - 21.12.2011 
a 02.01.2012 - 03.01.2012 na základě Nájem-

ní smlouvy č. 2007/482/SMM uzavřené dne 
02.07.2007 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. 
Petrem Tománkem, panem Richardem Tesařem, 
panem Vítězslavem Chromkem a panem Filipem 
Dohnalem, týkající se pronájmu nebytových pro-
stor o celkové výměře 520 m2 v I. NP budovy č. p. 
765, náměstí Míru, Uherské Hradiště (Kino Mír), a to 
z důvodu prováděné rekonstrukce
- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
179,12 m2 (dle přesné specifikace nebytových pro-
stor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy 
č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, 
paní Leoně Antlové; s celkovou výší nájmu 389.000 
Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem kaváren-
ské a hostinské činnosti
- uzavření Darovací smlouvy mezi městem Uher-
ské Hradiště (obdarovaný) a Římskokatolickou far-
ností Uherské Hradiště (dárce), týkající se darování 
movitých věcí (dle soupisu mobiliáře uvedeného 
v důvodové zprávě), které jsou součástí vybavení 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích
- výpůjčku částí pozemků p. č. 544/48 o výměře 
76 m2, p. č. 544/47 o výměře 11 m2, p. č. 544/45 
o výměře 83 m2, p. č. 544/1 o výměře 146 m2 a p. č. 
544/49 o výměře 52 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiš-
tě, společnosti FINNO invest s. r. o.; na dobu určitou 
do 60 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu 
(popř. jiného adekvátního rozhodnutí ) na stavbu 
„Bytový dům Štěpnice“, nejdéle však do 31.12.2014; 
za účelem vybudování parkovacích stání pro stav-
bu „Bytový dům Štěpnice“; dle přiloženého návrhu 
Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
- výpůjčku částí pozemků p. č. 544/48 o výměře 
266 m2 a p. č. 544/47 o výměře 61 m2, oba v k. ú. 
Uherské Hradiště, společnosti FINNO invest s. r. o.; 
na dobu určitou do 60 dnů ode dne vydání kolau-
dačního souhlasu (popř. jiného adekvátního roz-
hodnutí ) na stavbu „Bytový dům Štěpnice“, nejdéle 
však do 31.12.2014; za účelem rekultivace stávající 
asfaltové plochy; dle přiloženého návrhu Smlouvy 
o výpůjčce v důvodové zprávě
- výpůjčku částí pozemků p. č. 544/48 o výměře 
111 m2, p. č. 544/47 o výměře 2,5 m2, p. č. 544/45 
o výměře 21 m2, p. č. 544/1 o výměře 18 m2 
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a p. č. 544/49 o výměře 325 m2, vše v k. ú. Uherské 
Hradiště, společnosti FINNO invest s. r. o.; na dobu 
určitou do 60 dnů ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu (popř. jiného adekvátního rozhodnu-
tí ) na stavbu „Bytový dům Štěpnice“, nejdéle však 
do 31.12.2014; za účelem vybudování zpevněných 
ploch a úpravy stávající komunikace v souvislosti 
se stavbou „Bytový dům Štěpnice“; dle přiloženého 
návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvodové zprávě
- stanovení úhrady za užívání nebytových pro-
stor bez právního vztahu (v době od 23.11.2011 do 
31.12.2011) a úhrady za služby (v době od 23.11.2011 
do 31.12.2011) v celkové výši 60.851 Kč, na základě 
Smluv o nájmu nebytových prostor uzavřených ve 
dnech 15.12.2008 a 20.08.2009 mezi městem Uher-
ské Hradiště a společností 2W s. r. o., týkajících se 
pronájmu nebytových prostor o výměrách 7,44 m2 
a 179,12 m2 umístěných v I. NP objektu č. p. 157/8, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dle důvo-
dové zprávy
- stanovení úhrady úroků z prodlení za nezapla-
cený nájem a služby v celkové výši 14.568,90 Kč 
(částka je vypočítána k datu 29.02.2012) na základě 
Smluv o nájmu nebytových prostor uzavřených ve 
dnech 15.12.2008 a 20.08.2009 mezi městem Uher-
ské Hradiště a společností 2W s. r. o., týkajících se 
pronájmu nebytových prostor o výměrách 7,44 m2 
a 179,12 m2 umístěných v I. NP objektu č. p. 157/8, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dle důvo-
dové zprávy
- Nehodnocení záměru města na nájem bytu č. 6, 
o velikosti 3+1, výměře bytu 88,54 m2 (3 pokoje, ku-
chyň, předsíň, WC, koupelna, spíž a sklep), umís-
těného ve III. NP domu č.p. 432, ul. Štefánikova, 
Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/m2/
měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemné-
ho; z důvodu nepodání žádné nabídky.
- Pořadník na nájem městských bytů na I. pololetí 
2012.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1 
s  po složení kauce ve výši 5.000,- Kč s tím, že ná-
jem bytu bude vázán na dobu jeho výkonu práce 
pro město Uherské Hradiště.
-Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, o velikosti 
1+1, výměře 29,35 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 

727, ul. Lechova, Uherské Hradiště s  a to na dobu 
určitou 1 roku.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 
1+1, výměře 36,40 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 
60, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hradiště s  a to na 
dobu určitou 2 let.
- Vyslovení souhlasu s dohodou o výměně bytu č. 7, 
o velikosti 1+1, o výměře 35,45 m2, nacházejícího se 
ve III. NP domu č.p. 686, ul. Rostislavova, Uherské 
Hradiště, nájemce  za volný byt č. 2, o velikosti 2+1, 
o výměře 68,85 m2, nacházející se v I. NP domu č.p. 
522, ul. Hradební, Uherské Hradiště, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě s tím, že nájemkyně 
byt v domě č.p. 686, vrátí městu Uherské Hradiště.
- výsledek výběrového řízení na stavební práce 
„Bytový dům č.p. 403, ul. Kollárova, Uherské Hra-
diště - Stavební úpravy“ podle §18 odst. 5) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
městem Uherské Hradiště platných od 01.01.2011; 
vybraný uchazeč: Jiří Novák - truhlář,  s nabídkovou 
cenou 1 514 817,-Kč vč. DPH. 
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
Jiří Novák - truhlář, dle bodu I.1.  
- Uzavření Dodatku ke Smlouvě o přidělení ratingu 
uzavřené se společností Moody´s Investors Servi-
ce Limited, Londýn E14 5FA, One Canada Square,  
Canary Wharf, Spojené Království, reg. č.: 1950192, 
jednající prostřednictvím své organizační složky 
Moody´s Investors Service Limited, organizační 
složka, IČO 24656399, Washingtonova 1599/17, 110 
00 Praha 1 - Nové Město, ve znění dle pří lohy dů-
vodové zprávy
- Podmínky pro elektronické přijímání faktur 
  1.   doručení prostřednictvím Elektronické poda-
telny města 
   2.    doručení prostřednictvím Datové schránky 
- poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč prv-
nímu občánkovi města Uherského Hradiště Filipovi 
Černému, nar. 3. 1. 2012, bytem Uherské Hradiště, 
Šafaříkova 889, zastoupenému svými rodiči. 
- změnu pravidel pro přijetí prvního občánka roku. 
- vyloučení uchazeče Extra NET s.r.o., IČ 25521101, 
Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod z účasti v za-
dávacím řízení na veřejnou zakázku „Snížení rizika 
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povodní - Rozšíření varovného informačního systé-
mu a digitální povodňová mapa - Uherské Hradiš-
tě“, část II. Digitální povodňová mapa provedeného 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů (podlimitní ve-
řejná zakázka), z důvodu podání neúplné nabídky.   
- výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Snížení rizika povodní - Rozšíření varovného in-
formačního systému a digitální povodňová mapa  
- Uherské Hradiště“, část II. Digitální povodňová 
mapa provedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpi-
sů (podlimitní veřejná zakázka). Vybraný uchazeč: 
CRISIS CONSULTING s.r.o., IČ 63468531, se sídlem 
Uherské Hradiště, Kopánky 1230, s nabídkovou ce-
nou 137.000 Kč bez DPH.
- uzavření smlouvy se společností CRISIS CONSUL-
TING s.r.o., IČ 63468531, se sídlem Uherské Hradi-
ště, Kopánky 1230.
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dat z Informační-
ho systému o silniční a dálniční síti s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 
IČ: 65993390, podle předloženého návrhu.
- Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o údržbě soft-
ware uzavřené dne 4.1.2012 se společností Flux 
spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Musílkova 167/13, PSČ 
150 00, IČ 169 79 613, a to podle návrhu v pří loze.
- uzavření dohody o předání geografických dat 
pro projekt Turistická a informační mapa Slovácka 
s městem Otrokovice, se sídlem náměstí 3. května 
1340, 765 23 Otrokovice, IČ 00284301, podle návrhu 
v pří loze. 
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 009/2005/GC týkající se elektronického do-
cházkového systému používaného pro přístup do 
budov městského úřadu a značení docházkových 
údajů, uzavřené dne 14.11.2005 mezi společností 
Goldcard, spol. s r.o. se sídlem Větrná 401, 686 05 
Uherské Hradiště, IČ 15531287 a městem Uherské 
Hradiště, podle návrhu v pří loze. 
- Ceník za stání silničních motorových vozidel na 
místních komunikacích v Uherském Hradišti dle 
- uzavření Dodatku č. 40 a Dodatku č. 41 ke smlou-
vě o zajištění městské hromadné dopravy jako 
veřejné služby na území měst Uherské Hradiště, 

Kunovice a Staré Město se společností ČSAD BUS 
Uherské Hradiště a.s., IČ 277 52 968, sídlem Ma-
linovského 874, Uherské Hradiště, dle přiloženého 
návrhu.
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 
komunálních služeb pro město Uherské Hradiště č. 
2010/881/PO  uzavřené dne 17. září 2010 mezi spo-
lečností Hrates, a.s. a městem Uherské Hradiště, 
dle návrhu v pří loze.
- pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+KK v Domě 
s chráněnými byty, ul.   Štefánikova 1283, Uherské 
Hradiště v následujícím pořadí: 1. Jiřina Rechtigová 
2. Alžběta Pavlíčková
- pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+KK v Domě 
s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1284, Uherské 
Hradiště v následujícím pořadí: 1. Anna Janušová  
2. Jarmila Lukasová
- s účinností od 1. 7. 2012 nájemné v domech s byty 
zvláštního určení: 
- V domě s pečovatelskou službou Kollárova 1243, 
Uherské Hradiště ve výši 30 Kč/m2.
- V domě s chráněnými byty Štefánikova 1282-1284, 
Uherské Hradiště ve výši 30 Kč/m2. 
- V domě s pečovatelskou službou Rostislavova 
488, Uherské Hradiště ve výši 25 Kč/m2. 
- V domě s pečovatelskou službou Jarošov, Na Ná-
vsi 114 ve výši 25 Kč/m2. 
- termíny svatebních obřadů pro II. pololetí r. 2012 
: 14.7.2012, 28.7.2012, 11.8.2012, 25.8.2012, 1.9.2012, 
15.9.2012, 13.10.2012, 27.10.2012, 10.11.2012, 
24.11.2012,  1.12.2012, 15.12.2012   
- budovu Městského úřadu Uherské Hradiště, Ma-
sarykovo nám. 19, Uherské Hradiště jako místo ur-
čené pro uzavírání manželství.
- uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Robert 
Helvich - vydavatelství multimédia, Divišova 882, 
500 03 Hradec Králové, IČ: 486 34 026, jejímž před-
mětem je vydání propagační brožury, dle předlože-
ného  návrhu
- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v objektu 
Mariánského náměstí č.p. 123, Uherské Hradiště 
s panem Nevřivou Kamilem od 1.3.2012 s výší ná-
jmu 50,- Kč/m2 na dobu určitou po dobu výkonu 
práce pro příspěvkovou organizaci Slovácké diva-
dlo Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem je město 
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Uherské Hradiště.
- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v objektu 
Mariánského náměstí č.p. 123, Uherské Hradiště 
s paní Kupovou Blankou od 1.3.2012 s výší nájmu 
50,- Kč/m2 na dobu určitou po dobu výkonu prá-
ce pro příspěvkovou organizaci Slovácké divadlo 
Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem je město 
Uherské Hradiště.
- realizace projektu „Společně k udržitelnému roz-
voji“ z Fondu environmentální odbornosti, Program 
švýcarsko - česká spolupráce a podpis Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace dle pří lohy
- zařazení projektu „Zateplení objektu Mateřské 
školy 28. ří jna 982, Uherské Hradiště“ do Integro-
vaného plánu rozvoje města Uherské Hradiště 
- kategorie projektů financovaných v rámci jiných 
operačních programů.
- Koncept Konverze bývalého vojenského cvičiště 
Rochus, který je připravován jako žádost o poskyt-
nutí dotace z Regionálního operačního programu 
Střední Morava pro podoblast podpory 2.2.9 Inte-
grovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel.
- uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci se 
společností Park Rochus, o.p.s. a se společnos-
tí SYNOT REAL ESTATE, a.s. při realizaci Konceptu 
Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus 
v rámci Regionálního operačního programu Střed-
ní Morava pro podoblast podpory 2.2.9 Integrova-
ný plán pro města nad 5 000 obyvatel dle pří lohy 
důvodové zprávy
- způsob financování Konceptu Konverze bývalého 
vojenského cvičiště Rochus dle pří lohy důvodové 
zprávy.
- uzavření plánovací smlouvy na vybudování ve-
řejné infrastruktury s investorem stavby „Bytový 
dům Štěpnice“ - společností FINNO INVEST s.r.o., 
IČ: 27740757, DIČ: CZ27740757, se sídlem Topolná 
518, PSČ 687 11
- uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na pro-
vádění záručního a pozáručního servisu a pravi-
delných revizí městského kamerového dohlížecího 
systému (MKDS) uzavřené 5.8.2005 mezi Security 
UH spol. s r.o., IČ 499 68 955, sídlem Tovární 1712, 
Staré Město a městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 
471, sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hra-

diště, dle přiloženého návrhu.
- ukončení smlouvy o poskytování služeb pultu 
centrální ochrany mezi městem Uherské Hradiště, 
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště a Veltex JG 
s.r.o., Velehrad 63 pro objekt v Prostřední ulici č.p. 
130, Uherské Hradiště uzavřené dne 1.4.2003, a to 
dohodou ke dni 28.2.2012.

Schválila ke zveřejnění
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu umístění 
sjezdu a vjezdu na částech pozemků p. č. 3015/37 
o výměře cca 3 m2 a p. č. 3016/76 o výměře cca 29 
m2, oba v k. ú. Mařatice pro oprávněného společ-
nost EVPÚ Defence s. r. o.
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 
č. 2009/376/SMM uzavřené dne 15.07.2009 mezi 
městem Uherské Hradiště a panem Antonínem 
Dobešem, paní Martou Podškubkovou, panem 
Františkem Vaňkem, panem Vladimírem Mikulíč-
kem a panem Miloslavem Vaňkem, týkající se pro-
nájmu pozemku p. č. 1013 o celkové výměře 391 m2 
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; spočívajícího 
ve změně čl. III. odst. 4. Podmínky výpůjčky - pro-
dloužení doby výpůjčky do 31.12.2015
- pronájem nebytového prostoru č. 319 o výměře 
18,26 m2 ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého ná-
městí, Uherské Hradiště
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
(uložení ), provozu, údržby a oprav podzemního op-
tického vedení sítě elektronických komunikací ulo-
žených ve dvou kusech kabelové chráničky HDPE 
o průměru 40 mm v celkové délce cca 95 bm na 
částech pozemků p. č. 436/1, p. č. 436/62 a p. č. 
436/63, vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněného UPC 
Česká republika, s. r. o.
- převod částí pozemků p. č. 1458/2 o výměře cca 
90 m2 a p. č. 1458/3 o výměře cca 40 m2, oba 
v k. ú. Uherské Hradiště
- převod části pozemku p. č. 1458/1 o výměře cca 
286 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu umístění, 
provozu, údržby a oprav metropolitní sítě v celko-
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vé délce cca 7,5 bm na části pozemku p. č. 1458/1 
v k. ú. Uherské Hradiště, pro budoucího oprávně-
ného město Uherské Hradiště; budoucí povinný: 
PhDr. Ing. Mgr. Jaroslav Novotný, MBA, MSc.
- pronájem pozemku p. č. 835/1 o celkové výměře 
7 987 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- pronájem části pozemku p. č. 814/68 o výměře 
cca 1 300 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 
č. 2006/798/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavře-
né dne 30.10.2006 mezi městem Uherské Hradi-
ště (půjčitel) a Římskokatolickou farností Uherské 
Hradiště (výpůjčitel), spočívajícího ve změně čl. II. 
Ujednání o výpůjčce - rozšíření předmětu výpůjčky 
o movité věci, které jsou součástí vybavení kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích (dle sezna-
mu movitých věcí - mobiliáře uvedeného v důvo-
dové zprávě)
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 
č. 2009/19/SMM uzavřené dne 14.04.2009 mezi 
městem Uherské Hradiště a panem Pavlem Ma-
tuchou, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 
3000/38 o výměře 19 m2 v k. ú. Mařatice; spočívají-
cího ve změně čl. III. odst. 2. Doba nájmu, nájemné 
- snížení nájemného z částky 1.000 Kč/parkovací 
místo/rok + aktuální sazba DPH na částku 1 Kč/ 
parkovací místo/rok + aktuální sazba DPH a odst. 
1. - změna doby nájmu z doby neurčité s tříměsíční 
výpovědní lhůtou na dobu určitou dvou let ode dne 
podpisu Dodatku č. 1
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového kabelového vedení NN do-na částech 
pozemků p. č. 761/1 v délce cca 40 bm a p. č. 759/3 
v délce cca 7 bm, oba v k. ú. Uherské Hradiště, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena 
E.ON Česká republika, s. r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového závěsného kabelu NN v celkové dél-
ce cca 14 bm nad částí pozemku p. č. 651/3 v k. ú. 
Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribu-
ce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.

- pronájem nebytového prostoru - garáže č. 517/3 
o výměře 20 m2 v I. PP bytového domu č. p. 517, 
Louky, Uherské Hradiště
- Záměr města na nájem bytu č. 6, o velikosti 3+1, 
výměře bytu 88,54 m2 (3 pokoje, kuchyň, předsíň, 
WC, koupelna, spíž a sklep), umístěného ve III. NP 
domu č.p. 432, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, 
s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší na-
bídce předplaceného nájemného, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.

Souhlasila
- s přijetím věcných a finančních darů příspěvko-
vými organizacemi Základní škola T.G. Masaryka, 
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěv-
ková organizace, Klub kultury Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, Knihovna Bedřicha Be-
neše Buchlovana, příspěvková organizace, Mateř-
ská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, 
příspěvková organizace,  v celkové hodnotě Kč 
56 797,99.
- s použitím historického znaku města Uherské 
Hradiště v propagační brožuře o městě, vydané 
firmou Robert Helvich - vydavatelství multimédia 
dle b.I tohoto usnesení, a to za podmínek daných 
obecně závaznou vyhláškou města č. 10/2004 
o užívání symbolů města Uherské Hradiště.
- s realizací Komponovaného večera s multimedi-
ální prezentací národní kulturní památky na Sad-
ské výšině v roce 2013 dle předloženého návrhu

Vydala
- Nařízení města o stání silničních motorových vozi-
del na vymezených místních komunikacích ve měs-
tě Uherské Hradiště dle přiloženého návrhu.

Vyhlásila
- konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky: Zá-
kladní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, pří-
spěvková organizace; Základní školy a Mateřské 
školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková 
organizace; Základní školy T. G. Masaryka, Uher-
ské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková 
organizace;Základní školy UNESCO, Uherské Hra-
diště,  Komenského náměstí 350, příspěvková or-
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ganizace; Mateřské školy, Uherské Hradiště, Sva-
továclavská 943,  příspěvková organizace

Pověřila 
- vedoucí odboru kanceláře starosty Ing. Ivu Mošť-
kovou jednáním o zhotovení návrhů vyznamenání 
starosty města. 

Uložila
- Ing. Ivě Mošťkové předložit radě města grafický 
návrh vyznamenání starosty města. 

Neschválila  ke zveřejnění
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu pro 
vjezd a sjezd na místní komunikaci na částech 
pozemků p. č. 3015/37 a p. č. 3016/76, oba v k. ú. 
Mařatice mezi městem Uherské Hradiště a společ-
ností EVPÚ Defence s. r. o.
- převod části pozemku p. č. 814/68 o výměře cca 
1 300 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou

Odvolala
- pana Ing. Ivana Mařáka, nominovaného politic-
kou stranou KSČM, z funkce člena finanční komise
- pana Petra Eliáše, nominovaného politickou stra-
nou ODS, z funkce člena finanční komise
- pana Milana Skládala, nominovaného politickou 
stranou ODS, z funkce člena místní komise Vésky

Jmenovala
- pana Ing. Lubomíra Večeřu, nominovaného poli-
tickou stranou KSČM, členem finanční komise
-  pana Mgr. Ondřeje Dostála, nominovaného poli-
tickou stranou ODS, členem finanční komise
- společnost Park Rochus, o.p.s. koordinátorem 
Konceptu Konverze bývalého vojenského cvičiště 
Rochus.

Udělila
- souhlas s podnájmem části nebytových prostor 
o celkové výměře 14,60 m2 v budově č. p. 517, uli-
ce Louky, Uherské Hradiště, paní Markétě Hůlkové, 
pro paní Pavlu Škvařilovou, za účelem střídání slu-
žeb v kadeřnictví
- souhlas s umístěním drátové antény nad část po-

zemku p. č. 1311/1 v k. ú. Uherské Hradiště včetně 
uchycení konců drátové antény na vzrostlé stromy, 
Bc. Tomáši Kaplanovi, a to za podmínky OŽP (způ-
sob upevnění na vzrostlé stromy musí být odsou-
hlasen OŽP)
- souhlas s podnájmem nebytového prostoru 
č. 1.53 o výměře 53,60 m2 v I. NP budovy č. p. 1156, 
ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, společnosti 
Soško s. r. o., pro společnost INPOST, spol. s r. o.
- souhlas s umístěním místa podnikání na adrese 
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, 
žadatel: Tomáš Slabý
- souhlasné stanovisko k převodu pozemku p. č. 
878 o celkové výměře 195 m2 v k. ú. Sady, který je ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR

Neudělila
- souhlasné stanovisko k převodu pozemku p. č. 
882 o celkové výměře 86 m2 v k. ú. Sady, který je ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vzala na vědomí
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 19.01.2010 mezi městem Uherské 
Hradiště a Ing. Miroslavem Pecháčkem, týkající 
se pronájmu nebytového prostoru č. 319 o výměře 
18,26 m2 ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého ná-
městí, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.03.2012
- seznam podnájemců v budově č. p. 13, ulice Vod-
ní, Uherské Hradiště (Městská poliklinika u sv. Alž-
běty), kterou má v pronájmu společnosti Městská 
poliklinika u sv. Alžběty, s. r. o. a to dle důvodové 
zprávy
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 25.08.2005 mezi městem Uherské 
Hradiště a panem Janem Procházkou, týkající se 
pronájmu nebytového prostoru - garáže č. 517/3 
o výměře 20 m2 v I. PP bytového domu č. p. 517, Lou-
ky, Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 30.04.2012
- zprávu o činnosti finanční komise a komise pro 
vzdělávání za IV. čtvrtletí r. 2011 a  ostatních komisí 
rady města za II. pololetí r. 2011
- přípravu záměru na  aktualizaci udílení vyzname-
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nání starosty města.
- přiloženou zprávu o stížnostech a peticích za 
r. 2011.
- přiloženou výroční zprávu o poskytování informa-
cí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím, v platném znění, za r. 2011 a její 
následné zveřejnění na portálu města v síti Internet
- odstoupení místostarosty Ing. Stanislava Blahy, 
jakožto zástupce města Uherské Hradiště, z funk-
ce člena Komise pro informatiku Svazu měst a obcí 
České republiky. 
- Vyhodnocení tržeb z parkovacích zařízení provo-
zovaných Městem Uherské Hradiště za rok 2011

PŘEHLED USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva města 
Uh. Hradiště 6.3.2012
  
Zastupitelstvo města 
Schválilo 
- vzor Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště uzavře-
né mezi městem Uherské Hradiště (poskytovatel) 
a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (pří jemce), 
jejímž předmětem je poskytnutí účelově urče-
né dotace neinvestičního charakteru z rozpočtu 
města Uherské Hradiště na náklady spojené se za-
jišťováním výuky ve vybraných studijních oborech 
uskutečňovaných UTB v pronajatých nebytových 
prostorách ve vlastnictví města Uherské Hradiště 
a jejíž součástí je Pří loha č. 1; a to dle návrhu vzoru 
Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Uherské Hradiště a Pří lohy č. 1 
v důvodové zprávě 
- uzavírání Smlouvy o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradi-
ště mezi městem Uherské Hradiště (poskytovatel) 
a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (pří jemce), je-
jímž předmětem je poskytnutí účelově určené do-
tace neinvestičního charakteru z rozpočtu města 
Uherské Hradiště na náklady spojené se zajišťo-
váním výuky ve vybraných studijních oborech usku-
tečňovaných UTB v pronajatých nebytových prosto-
rách ve vlastnictví města Uherské Hradiště a jejíž 

součástí je Pří loha č. 1, v jednotlivých letech po 
dobu trvání Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi 
městem Uherské Hradiště a Univerzitou Tomáše 
Bati ve Zlíně vymezené bodem č. 1 odst. I. tohoto 
usnesení
- 2. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem 
Uherské Hradiště a Univerzitou Tomáše Bati ve 
Zlíně, jejímž předmětem je spolupráce smluvních 
stran, z níž plynou vzájemná práva a povinnosti 
při zajišťování výuky ve vybraných studijních pro-
gramech uskutečňovaných UTB v pronajatých ne-
bytových prostorách ve vlastnictví města Uherské 
Hradiště a jejíž součástí je Smlouva o poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Uherské Hradiště; a to dle návrhu Smlouvy o spo-
lupráci a Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště v důvo-
dové zprávě
- uzavření Dohody o partnerství mezi městem 
Uherské Hradiště a Park Rochus, o.p.s., IČ 292 34 
387, sídlem Studentské nám. 1531, Uherské Hradiš-
tě  v rámci realizace projektu „Společně k udržitel-
nému rozvoji“, dle pří lohy
- Zhodnocování dočasně volných peněžních pro-
středků města prostřednictvím Růstového termí-
novaného vkladu s dobou vázanosti 1 rok banky 
Volksbank CZ a.s. za podmínek uvedených v dů-
vodové zprávě.

Vzalo na vědomí
- zprávu o činnosti společnosti Park Rochus o.p.s.,
- Koncept Konverze bývalého vojenského cvičiště 
Rochus
- předložení Konceptu Konverze bývalého vojen-
ského cvičiště Rochus a podání žádosti o poskyt-
nutí dotace z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, podoblast podpory 2.2.9 Integro-
vaný plán pro města nad 5000 obyvatel,
- informaci o způsobu financování Konceptu Kon-
verze bývalého vojenského cvičiště.





Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

LUBOMÍR MAGDÁLEK

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Narozen: 
Červen 1957 Uherské Hradiště - hradišťský patriot, 
kde stále žiji.
Povolání 
OSVČ - revizní a servisní technik plynových za-
řízení od roku 1990. Ve svém oboru se stále 
vzdělávám a mám snahu být ve svém oboru na 
vysoké úrovni.
Rodina
Ženatý, dva synové, jeden vnuk.
Zájmy 
Pobyt v přírodě, chalupaření, lyžování, hory, lite-
ratura, cestování, hudba, divadlo.

2. POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST

Spoluzakladatel hnutí “Zdravé Hradiště“, aktivní 
činnost ve vedení hnutí a jeho orgánech.

3. ZASTOUPENÍ V ORGÁNECH A KOMISÍCH 
MĚSTA

Člen komise „Nakládání s majetkem města“,
člen dozorčí rady Hrates a.s. Uherské Hradiště.

4. DOSAVADNÍ PŘÍNOS PRO MĚSTO

Aktivní práce v komisi nakládání s majetkem 
města, trvalý zájem o dění ve městě a problé-
my jeho občanů - snaha o  prosazení volebního 
programu hnutí „Zdravé Hradiště“. Stále jsem 
se nesmířil a nesmířím  s myšlenkou, že opo-
ziční zastupitel nic nezmůže, ničemu nezabrání 
a nic neprosadí. Věřím, že komunální politika je 
o lidech, ne jen  o stranách a jejich zájmech, 
přestože jsem v mnoha případech svědkem 
opaku.

5. CO JE MOU SNAHOU DOKÁZAT VE MĚSTĚ 
V BUDOUCNU

Poctivou prací v orgánech města a politickém 
hnutí „Zdravé Hradiště“ být přínosem pro rozvoj 
města a blaho jeho občanů. Jsem ve věku, kdy 
mi není lhostejný osud mého rodného města 
a chci se aktivně podílet na jeho chodu a rozvoji  
pro  budoucí generace.





MGR.  BRONISLAV VAJDÍK

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Narodil jsem se   25. 8. 1964 v Uherském Hradiš-
ti. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně. Bydlím v městské části 
Jarošov, jsem ženatý a mám dvě dcery. Jsem 
ředitelem Sociálních služeb Uherské Hradiště, 
p.o. Mezi mé záliby patří myslivost, kynologie, 
cyklistika a lyžování.

2. POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST A FUNKCE

Sociální demokrat. Člen místní organizace 
v Uherském Hradišti, místopředseda okresní 
organizace a člen krajského výkonného výboru 
ČSSD.

3. ZASTOUPENÍ V ORGÁNECH A KOMISÍCH

Člen komise pro nakládání s majetkem města,  
komise pro strategický rozvoj města a komise 

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

pro posuzování grantů v sociální oblasti.

4. DOSAVADNÍ PŘÍNOS PRO MĚSTO

Jsem zastupitelem v Uherském Hradišti od 
roku 2006, hodnocení mého přínosu pro měs-
to nechám na svých spoluobčanech. Své město 
mám rád, obdivuji jeho bohatou historii, vážím 
si kulturních tradic i významných úspěchů, kte-
rých bylo dosaženo v různých oblastech spole-
čenského života. V takovém duchu se snažím 
žít i já.  Podporuji a prosazuji slušnost v chování 
mezi lidmi v komunální politice i v dalších ob-
lastech veřejného života Uherského Hradiště.
Řadu let jsem se rovněž profesně zabýval pro-
blematikou poradenství pro nezaměstnané 
a svoje zkušenosti jsem zúročil v projektu „Měs-
to Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě ne-
zaměstnaným“, jež byl úspěšně realizován od 
června 2010 do března 2012.

5. CO JE MOU SNAHOU DOKÁZAT VE MĚSTĚ 
V BUDOUCNU

Svůj budoucí přínos pro občany Uherského Hra-
diště spatřuji v několika rovinách.  Chci se na-
dále  angažovat v rozví jení komunitního plánu 
sociálních služeb na Uherskohradišťsku. I přes 
současné nepříznivé ekonomické podmínky chci 
pokračovat v realizaci projektu podporujícího 
transformaci sociálních služeb, jehož smyslem 
je humanizace života zdravotně postižených 
spoluobčanů. Rovněž budu podporovat vý-
znamné společenské aktivity ve městě, jež vy-
cházejí z bohatých kulturních tradic a do značné 
míry určují jeho mimořádnou pozici mezi ostat-
ními městy. V neposlední míře je mou snahou 
prosazovat a realizovat projekty či záměry, které 
usnadní a zpří jemní každodenní život všem ob-
čanům našeho města.





Město zavádí novinky v parkování

Zvýšení kapacity parkoviště v ulici Na Stavidle 
a další regulace parkování v centru města a okolí 
si vyžádaly úpravu ceníku a stávajícího nařízení 
o parkování v Uherském Hradišti. S dotazy  ohled-

ně parkování jsme 
oslovili místostarostu 
města Ing. Zdeňka 
Procházku.  

Jaké jsou nejzásad-
nější změny v par-
kování? 
Nařízení a ceník při-
náší tři hlavní změny 
v parkování v Uher-
ském Hradišti. Z par-

koviště v ulici Na Stavidle se díky zvýšení kapacity 
stane další záchytné parkoviště pro centrum měs-
ta. Další změnou je úprava sazby na parkovišti na 
náměstí Míru, kdy v pracovní dny od 6 do 16 ho-
din zaplatí řidič pouze 10 korun za vjezd. A třetí 
nejdůležitější změnou je, že jsme upravili ceník 
na parkovišti u obchodního domu Centrum. První 
hodina parkování tam bude dražší. Místo deseti 
korun řidiči zaplatí za první hodinu 15 a za každou 
další hodinu 20 korun.
Přibližte nám podrobnosti kolem parkoviště Na 
Stavidle.
Parkoviště by mělo být hotové v květnu, součás-
tí výstavby bude i závorový systém. Vzhledem 
ke zvýšení kapacity parkoviště z  něj bude další 
záchytná plocha pro parkování nedaleko centra 
města. Namísto původních 35 parkovacích míst 
jich bude k dispozici 84, z čehož 3 budou pro imo-
bilní. Celodenní stání zde bude, podobně jako na 
ostatních odstavných parkovištích, za 20 korun za 
den.
Říkal jste, že zavádíte výhodnější parkování 
u kina Hvězda, tedy na náměstí Míru?  
Jde nám o to, zatraktivnit parkování na parkovišti 
v čase, kdy není využito. Parkoviště je sice priorit-
ně určené pro potřeby aquaparku a kina Hvězda, 
ale my chceme, aby sloužilo i pro ostatní návštěv-
níky. Mimo období letních prázdnin je navržen 
zvýhodněný tarif, kdy v pracovní dny od 6 do 16 
hodin zaplatí řidič pouze desetikorunu za vjezd. 
Po 16. hodině a o víkendech ale zůstává sazba 

10 korun na hodinu. 
A konečně parkoviště u Billy? 
Toto parkoviště patří k nejpřetíženějším. Průměr-
ně tady parkuje 550 vozidel za den. Tím, že je 
v současné době vjezd situován z ulice Obchod-
ní, došlo k nárůstu dopravy nejen v této ulici, ale 
také v ulicích navazujících. Situace se blíží hranici 
únosnosti. Proto jsme upravili ceník, naším cílem 
je počet vozidel regulovat. Bonus pro nakupující 
v Bille, kteří mají první hodinu parkování zdarma, 
zůstává v platnosti. 
Jak hodnotíte současnou situaci v parkování ve 
městě z celkového pohledu?       
Tržby za parkování v posledních letech rostou, ale 
jedná se pouze o vedlejší produkt zpoplatnění 
parkovišť. Zásadní přínos vidím v omezení do-
pravy v centru města a možnosti zaparkování bez 
dlouhého vyhledávání volného parkovacího mís-
ta. Takový stav by bylo dobré přinejmenším udržet 
nebo v ideálním případě rozvíjet dál.  
A nebojíte se, že další zpoplatňování parkování 
ve městě vytlačí ještě více parkujících řidičů do 
obytných čtvrtí? 
To se již děje. Parkují ve Staré Tenici, v Tůních, na 
náměstí Republiky, na sídlišti Mojmír i jinde a je 
to bohužel nepří jemný jev. Chceme tento problém 
řešit zřízením tzv. rezidentních zón, kde je parko-
vání povoleno pouze řidičům s trvalým pobytem 
v daném místě. Aktuálně vzniká pilotní projekt re-
zidentního parkování v Tůních, který byl prozatím 
projednán v komisi pro dopravu a vedením měs-
ta. Po jeho dopracování a schválení bude přesta-
ven veřejnosti.
Jaký je další výhled do tohoto roku? 
Předpokládáme, že z parkoviště s kapacitou více 
než 50 míst u autobusového nádraží na  Vele-
hradské třídě se stane další odstavná plocha se 
stejným režimem jako u ostatních odstavných 
parkovišť ve třetí zóně. Parkující by tedy platili dva-
cet korun na den. O převzetí parkoviště se právě 
jedná se společností ČSAD, která je jeho majite-
lem. Dále připravujeme projekt možnosti placení 
parkovného pomocí chytrých telefonů. V tomto 
systému již nebude používáno SMS zpráv, což celý 
systém zjednoduší  a zpřehlední. Stávající systém 
placení přes SMS zůstane zachován.

JP





V pořadí již čtvrté Veřejné fórum o rozvoji měs-
ta se bude konat ve středu dne 11. dubna  2012 
od 17 do 18:30 hodin ve Velkém sále Klubu kul-
tury v Uherském Hradišti. Občané se zde mo-
hou přímo zapojit do plánování rozvoje města. 

„Veřejné fórum je pří ležitostí pro všechny obča-
ny, zájmové a neziskové organizace, podnikatele 
a pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak se měs-
to rozvíjí a říct nám své názory a podněty pro nový 
i stávající rozvoj města s cílem zlepšit kvalitu života 
občanů v našem městě. Rádi s občany prodisku-
tujeme, co se uskutečnilo, realizuje nebo připra-
vuje,“  pozval občany na setkání starosta města 
Uherské Hradiště Květoslav Tichavský, který na 
veřejném fóru mj.  představí konkrétní aktivity, 
které přispěly ke zlepšení či vyřešení pojmeno-
vaných „10 problémů města“ z loňského roku.

Pro diskusi budou připraveny tematické stoly 
z oblastí:

- Rozvoj města (urbanismus, architektura, územní  
  plán, Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), 
    externí zdroje financování) 
- Životní prostředí
- Vzdělávání a sport (volnočasové aktivity)
- Kultura a cestovní ruch 
- Doprava 
- Sociální služby 
- Prevence a bezpečnost  

Občané se dozvědí, v jaké fázi řešení jsou náměty 
z loňského veřejného fóra a budou moci pojme-
novat další náměty, které se stanou podnětem 
k hledání optimálního řešení problémů města. 
U jednotlivých tematicky vyčleněných stolů bude 
možné diskutovat s odborníky i vedením města. 

Veřejné fórum o rozvoji města

Na závěr dojde ke společnému pojmenování „10 
problémů města“, o kterých bude hlasovat veřej-
nost. Průběh a moderování akce bude v kompe-
tenci nezávislého moderátora Ing. Petra Švece 
(z Národní sítě zdravých měst ČR).
Program bude zahájen krátkým tanečním vystou-
pením dětí ve spolupráci s rodinným centrem 
AKROPOLIS, o. s.. Součástí programu bude i sloso-
vání tomboly a drobné občerstvení. 

Více informací u koordinátorky akce:
Ing. Miroslava Hrabalíková
tel: 572 525 251, 
E-mail : miroslava.hrabalikova@mesto-uh.cz

Aktivita je součástí projektu „Společně k udržitelnému 
rozvoji“, který je podpořen z Programu švýcarsko-čes-
ké spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR.

MĚSTO PODPOŘILO AKCI NA PREVENCI 
PŘED RAKOVINOU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU 
V PODOBĚ OČKOVÁNÍ. 
V rámci preventivních opatření vedou-
cích ke snížení incidence HPV onemoc-
nění v populaci město Uherské Hradiš-
tě podpořilo projekt Chraňte se včas“, 
který nabízí občanům města Uherské 
Hradiště zvýhodněné očkování proti 
HPV infekci.  Občan tak může získat tři 
očkovací dávky za zvýhodněnou cenu. 
Rakovina děložního hrdla je druhou 
nejčastější rakovinou u žen v České re-
publice.
Více  informací  je možné  získat u ošet-
řujícího gynekologa či pediatra, nebo na 
Internetu: www.chrantesevcas.cz

Chraňte se včas!





O problematiku sociálních služeb byl zájem

Zorientovat se v oblasti sociálních služeb a zjistit, 
jaká je jejich dostupnost v blízkém okolí, mohli za-
čátkem března obyvatelé Uherskohradišťska na 
druhém veřejném setkání s občany, které bylo re-
alizované v rámci klíčových aktivit projektu Střed-
nědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uher-
skohradišťsku. Setkání se uskutečnilo v komorním 
sále Reduty v Uherském Hradišti, který se zájemci 
z řad veřejnosti zcela zaplnil. 
Veřejné setkání se stálo cenným přínosem pro 
všechny občany, uživatele i poskytovatele sociál-
ních služeb, kteří se chtěli seznámit se strategic-
kým dokumentem - tzv. Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišť-
sku.
„Plán je nástrojem sociální integrace vybraných 
skupin obyvatelstva. Setkání lidem z našeho re-
gionu napovědělo, které služby a za jakých pod-

mínek jsou jim dostupné. Nikdo z nás neví, kdy 
bude sociální služby potřebovat pro sebe nebo 
své blízké, proto je lépe se informovat předem,“ 
popsal důvody setkání místostarosta města Uher-
ské Hradiště Zdeněk Procházka. Podle něj mají 
občané možnost zapojit se tímto způsobem pří-
mo do plánování sociálních služeb na Uhersko-
hradišťsku.

PROJEKT STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU,
REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/45.00047, JE FINANCOVÁN 

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

JP





Máme nejlepší elektronickou službu pro občany v kraji

První místo za projekt e-Analýza bezpečnosti 
v kategorii elektronická služba (11 přihlášených 
služeb) získalo v březnu město Uherské Hradiště 
v krajském kole soutěže Zlatý erb. Díky úspěchu 
postupuje Uherské Hradiště do celostátního kola, 
které se bude konat v Hradci Králové.
Výsledky krajského kola Zlatý erb byly vyhlášeny 
na slavnostním ceremoniálu dne 12. 3. 2012 za 
účasti hejtmana kraje MVDr. Stanislava Mišáka. 
Město Uherské Hradiště zaslalo přihlášky do ka-
tegorií Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší 
elektronická služba měst a obcí v ČR (e-Analýza 
bezpečnosti a Slovácko – Turistické informace).
Všichni ocenění zástupci měst a obcí získali cer-
tifikát a symbolický šek za výhru.

Mapový projekt „e-Analýza bezpečnosti 
v Uherském Hradišti“ vznikl v rámci většího 
projektu - Prevence kriminality a byl pořízen 
z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR. Jeho 
cí lem je zobrazení výskytu pouliční kriminality 
v mapě na území města Uherského Hradiště. 
V současnosti jsou zobrazovány vybrané pře-
stupky, které řeší Městská policie města Uher-
ské Hradiště. Aktuálně se řeší i vkládání pře-
stupků a trestných činů, které eviduje Policie ČR, 
což poskytne detailnější a komplexnější přehled 
o trestné činnosti na území města.

Jaký z toho bude mít užitek běžný občan? 
Na mapových podkladech je možno zobrazit 
přestupky v místě jejich spáchání. Dle odstínů 
červené barvy občan ihned uvidí, jak velká míra 
pouliční kriminality je v dané části města. Čím 
červenější odstín, tím vyšší je intenzita přestup-
ků. Po kliknutí do dané plochy lze pak zobrazit 
podrobnou statistiku.
Veřejnost může mít přehled také o výskytu jed-
notlivých druhů přestupků (např. rušení nočního 
klidu, přestupky proti majetku apod.) a o věko-
vé skupině pachatelů, kteří přestupky spáchali. 
Městská policie má tyto přehledy navíc doplně-
né o plochy města monitorované městským 
kamerovým a dohlížecím systémem.
Projekt e-Analýza bezpečnosti je živý a postup-
ně do něj budou přibývat informace týkající se 
bezpečnosti obyvatel města. Věříme, že tento 
projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti našeho 
města a k lepší informovanosti veřejnosti.
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Cenu za město Uherské Hradiště převzal 
tajemník města Mgr. Josef Botek (vlevo), 

z odboru informatiky a komunikaci Ing. Jiří 
Paluřík (uprostřed) a Mgr. Martin Hudec.





Virtální prohlídka města

Město Uherské Hradiště spustilo novou službu 
pro všechny občany, návštěvníky a ty, kteří se 
o město zajímají.

Jedná se o virtuální prohlídku vybraných míst, 
která zájemcům umožní prohlédnout si tyto loka-
lity dopodrobna a nevšedním způsobem. Mnozí 
lidé mohou už z pohodlí domova objevit v Uher-
ském Hradišti zajímavosti, kterých si při běžné 
procházce městem nemusí všimnout.
Virtuální prohlídka města byla zpracována tech-
nikou panoramatických fotografií. Fotografie byly 
pořízeny v ří jnu 2011. Zajímavostí je, že takovéto 
fotografie musí být pořizovány ve chvílích, kde 
se v daném místě pohybuje minimum chodců či 
aut. Proto čekání na vhodnou chvíli trvalo i něko-
lik hodin. Krásné záběry nabízejí noční snímky 
z Masarykova náměstí, Mariánského náměstí 
a Havlíčkovy ulice. „V současné chvíli máme zpra-
cováno 6 lokalit památek, 4 sportovní či zábavné 
lokality a 4 vybraná místa z centra města. Ně-
kolik dalších virtuálních prohlídek bude přidáno 
během roku 2012,“ popsal novou službu starosta 
města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský. 

Mimo možnosti nevšední „procházky“ po zajíma-
vých místech města nabízí virtuální prohlídka i do-
plňující informace o daném místě s odkazem na 
stránky Městského informačního centra, kde jsou 
k nalezení podrobnější popisy daných míst. Dále 
je zde umístěn zvukový záznam průvodce a sou-
časně i text tohoto záznamu pro neslyšící občany. 
Pokud se na některém místě nachází zajímavý 
objekt, je doplněna fotografie detailu.
„Věříme, že se všem příznivcům, návštěvníkům, 
ale i obyvatelům města bude prohlídka líbit 
a možná bude inspirací pro všechny, kdo u nás ješ-
tě nebyli,  aby se osobně přijeli na zajímavá mís-
ta Uherského Hradiště podívat,“  přál si starosta. 

Projekt zpracoval odbor informatiky a komunika-
ce spolu s odborem kultury a cestovního ruchu.

Odkaz na virtuální prohlídku města : 
http://www.panopro.cz/prohlidky/mesto-uh/
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Zápis  do mateřských škol

(podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání  od školního roku 2012/2013) 

Zápis do mateřských škol  zřízených městem 
Uherské Hradiště -  podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 
2012/2013  se bude konat 

od  pondělí 23. dubna 2012  do pátku  
27. dubna 2012  na 

Základní škole a Mateřské škole Uherské 
Hradiště, Větrná 1063,  p.o.   

Základní škole a Mateřské škole Uherské 
Hradiště – Jarošov,  Pivovarská 200, p.o.  

Zápis proběhne na jednotlivých pracovištích 
mateřských škol.

Zapisují se všechny děti k pravidelné nebo ne-
pravidelné docházce,  jejichž rodiče chtějí, aby 
nastoupily do mateřských škol od školního roku 
2012/2013. 

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání 
dětí do mateřské školy.

Ředitel mateřské školy je podle § 34 odst. 4 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů po-
vinen přijmout přednostně děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky. 

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s se-
bou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rod-
ný list dítěte.

Informace k zápisu budou vyvěšeny na  přísluš-
ných mateřských školách a také na interneto-
vých stránkách jednotlivých škol.





V pátek 2. března se 
na mařatickém hřbi-
tově přišli naposle-
dy rozloučit přátelé 
a známí s MUDr. Petrem 
Hrobařem, dlouholetým 
členem cimbálové muzi-
ky Hradišťan, který zemřel 
23. února ve věku jedena-
sedmdesáti let.    Mezi   smu-

tečními hosty byla téměř padesátka muzikantů, včele 
s primášem Hradišťanu Jiřím Pavlicou, dlouholetým 
Petrovým spoluhráčem. Nechyběli primáši - Martin 
Hrbáč, Lubomír Málek, Petr Petrů, Jan Rajmic, Franti-
šek Ilík, Petr Křivák, Jiří Potyka, Petr Holásek, Tomáš 
Zubr a další vynikající muzikanti, kteří společně za-
hráli Petrovy oblíbené písničky...                                                                    
                                                                                                                             mp

Foto: Jaroslav Strnad a Miroslav Potyka

Rozloučení s Petrem Hrobařem

Výzkum dopravního chování

Vážení obyvatelé Uherského Hradiště.
Dovolujeme si vás tímto upozornit, že v období od 
začátku dubna a do poloviny května letošního roku 
proběhne ve městě dotazníkové šetření dopravního 
chování u náhodně vybraných domácností a záro-
veň vás chceme požádat o součinnost. Dotazníkové 
šetření probíhá postupně ve vybraných městech 
v celé Evropě a jeho smyslem je zjistit, jak a čím se 
nejčastěji lidé ve městě i jinde pohybují. V České re-
publice se průzkumu mobility osob účastní pouze 
města Uherské Hradiště a Pardubice, proto je prů-
zkum pro představitele města i občany velmi důleži-
tý. Jde totiž o prestižní šetření prováděné městem se 
zajištěním Univerzity v Drážďanech a ve spolupráci 
s dobrovolnou organizací TIMUR o.s. O sledování 
mobility (způsobů dopravy) ve městě Uherské Hradi-
ště a jejím postupu budete informováni na webových 
stránkách města, v místním zpravodaji a v rozhlasu.

Šetření je spojeno se zjišťováním adres domác-
ností a návštěvami tazatelů z řad aktivních stu-
dentů místního gymnázia. Každý student bude 
vybaven identifikační průkazkou se jménem 
a potvrzením, znakem Městského úřadu Uherského 
Hradiště a organizace TIMUR, o.s. a je tedy neza-
měnitelný s podomními prodejci nebo jinými oso-
bami. Průzkum bude probíhat tím způsobem, že 
tazatelé nejprve obejdou náhodně zvolené domy 
v jednotlivých městských částech a po identifika-
ci domácnosti do Vaší schránky vloží informač-
ní dopis o tom, že Vaše domácnost byla vybrána 
a oznámí Vám datum a přibližný čas osobní krát-
ké návštěvy v dalším týdnu, Pohovor (ne delší než 
30 minut) se uskuteční ve stanovený pracovní den 
(úterý, středa, čtvrtek nebo pátek). Šetření bude 
provedeno dotazováním a vyplněním jednodu-
chého dotazníku, který navazuje na Vaše jízdy 
nebo pochůzky ve městě, či jinde, uskutečně-
né den předtím. Výsledky šetření jsou anonymní 
a nebudou v žádném případě spojovány s konkrét-
ními domácnostmi.

Zásadním pro vyplnění dotazníku je zapamatovat si, 
kde a jak jste se pohybovali předchozího dne!
Vyplnění dotazníku pro občany města je žádoucí, 
protože na něm závisí nejen výsledky Evropského vý-
zkumu, ale hlavně také další organizace a plánování 

Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím Operační-
ho programu Central Europe, který je spolufinancován Evropským fondem pro 
regionální rozvoj.

dopravy ve městě Uherské Hradiště!
Prosíme, přijměte tazatele a pomozte jim v naplnění 
náročného úkolu ve prospěch města.
Děkujeme předem za spolupráci.

Městský úřad města Uherského Hradiště
a TIMUR o.s.





Týden pro Zemi / Den Země 18. – 25. 4. 2012

V rámci Týdne pro Zemi máte možnost navštívit 
tyto akce:  

18. 4. 2012 Naturová území v okolí Uher-
ského Hradiště od 17:00 hodin v Redutě UH. 
Krátká přednáška o různých zajímavostech 
z přírody okolí Uherského Hradiště,  zaměřená 
zejména na lokality vyhlášené jako naturová 
území. Přednášejícím je Ing. Jaroslav Hrabec.

19.4. - 26. 4. 2012 Výstava s doprovodným vý-
ukovým programem Život věcí 8:00 - 16:00  
Místo konání: Přírodovědné centrum TRN-
KA, je nutné skupinu předem OBJEDNAT!!!

Výtvarná soutěž: Vzácní obyvatelé naší pří-
rody; uzávěrka 16. 4. 2012 16:00, zajišťuje Příro-
dovědné centrum TRNKA; Cílem soutěže je buď 
vytvořit plakát nebo informační leták na téma 
ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů, nebo 
výtvarnou práci na téma Můj příběh, zabývající se 
způsobem života konkrétních druhů rostlin nebo 
zvířat (součástí může být i krátký příběh). Sou-
těž je určená pro všechny věkové kategorie.

20. 4. 2012 Den Země v Uherském Hradišti 
9:00 – 17:00 hodin
Jako každoročně se můžete těšit na bohatý pro-
gram. Celý den bude probíhat EKOJARMARK 
zdravého životního stylu, kde si můžete zakou-
pit biopotraviny, potraviny fair trade, přírodní 
kosmetiku nebo jen o tom nasbírat informace. 
Dopoledne bude zaměřeno na vzdělávání dětí – 
bude probíhat třetí ročník soutěže školních týmů. 
Celý den máte možnost s dětmi navštívit zábav-
ná nebo výtvarná stanoviště a přinést vysloužilý 
elektrospotřebič, za který získáte drobnou odmě-
nu. Odpoledne se můžete zúčastnit sadby stromu 

ve Smetanových sadech a shlédnout vystoupení 
dětí ze zájmových kroužků. Den zakončíme kon-
certem studentské kapely.

21. 4. Slovácká discgolfová túra – jarní turnaj 
na discgolfovém hřišti v Kunovském lese od 8:30 
hod.

22. 4. 2012 Den Země v Kunovském lese 
13:00 - 17:00 sraz: Kunovský les u pískoviště. 
Odpolední procházka pro rodiny s dětmi s po-
vídáním o přírodě a malými úkoly. Během pro-
cházky trochu přírodě pomůžeme od odpadků 
a nakonec si po práci možná opečeme i špe-
káček. Akce se za špatného počasí nekoná.

24. 4. Vernisáž obrázků a fotografií „památné 
stromy Uherskohradišťska“ ( v rámci projektů MŠ 
Pod svahy s názvem Každý strom nám něco dává).

Více informací: Ing. Miroslava Hrabalíková, 
tel: 572 525 251

Projekt „Společně k udržitelnému rozvoji“, je pod-
pořen z Programu švýcarsko-české spolupráce 
a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Ilustrační foto: Miroslav Potyka





Sto let českého skautingu

SKAUTSKÉ STOPY V UHERSKÉM HRADIŠTI
ANEB

OD KMENE ŘVAVÝCH K PSOHLAVCŮM

Sursum corda! Vyzval Antonín Benjamín Svojsík 
v závěru svého díla „Základy junáctví“. Jak toto 
heslo naplnili skauti z Uherského Hradiště uka-
zuje výstava, jež je součástí oslav sta let českého 
skautingu.
Vydejte se tedy do kina Hvězda a ve foyer může-
te listovat starými kronikami a cestopisy. S první-
mi skauty z kmene Řvavých můžete stavět srub 
na Břestku, pohlédnout do tváře Elmara Klose či 
Františka Kožíka, dozvíte se, co to bylo „solferí-
no“ či „žufanový řád.“
A protože ani současní skauti nezůstávají v ni-
čem pozadu, pohlédnete na jejich zimní i letní 
tábory, výpravy, hry a soutěže.
První a poslední den výstavy lze vidět i tajemný 
skautský poklad, jakož i další artefakty z bohaté 
historie. 
Na výstavu, která se koná v kině Hvězda v Uher-
ském Hradišti od 24. 4. do 15. 5. 2012, vás zve 
středisko Psohlavci Uherské Hradiště ve spolu-
práci s Městskými kiny Uh. Hradiště p.o. 
Výstava je přístupná denně dle programu 
kina Hvězda (www.mkuh.cz).

Z nabídky doprovodných programů
Při vernisáži dne 24. 4. 2012 v 17 hod. zahraje 
bluegrassová skupina Telegraf a Lord s druži-
nou oldskautů. 

Ve dnech 25.4 a 27. 4. od 16 do 19 hod. se vám 
budou věnovat vodní skauti oddílu Kormorán 
a mimo plavby po Moravě si můžete prohléd-
nout klubovnu a arboretum u Moravy.

Hledání (ne)ztraceného času v neděli 29. 4. 
od 14 hod. připomene několik starých a starších 
filmů skautských nebo se skautskou tématikou 
(na tuto akci je zvána široká veřejnost).
Dne 12. 5. 2012 od 14 hod. se můžete zúčast-
nit pravého skautského jamboree v klubovně 
u Moravy. Připraveno je divadlo, slavnostní 
oheň, večerní country tance a nebude od věci 
ochutnat vynikající Samův guláš.
V průběhu celé výstavy si můžete zakoupit zkaz-
ky, pověsti a cestopisy z celé historie hradišť-
ských skautů. Vraťte se tedy do mladých let, jste 
srdečně zváni, máme se čím pochlubit!

Junák - svaz skautů a skautek ČR
 středisko Psohlavci Uherské Hradiště





Na kole vinohrady...

V sobotu 21. dubna 2012 se z Masarykova ná-
městí rozjedou kola na všechny strany do blíz-
kého i vzdálenějšího okolí Uherského Hradiště. 
Příznivci akce NA KOLE VINOHRADY UHERSKO-
HRADIŠŤSKA tak symbolicky otevřou cyklistické 
stezky pro letošní sezónu.   Městské informační 
centrum, součást společnosti pro rozvoj cestov-
ního ruchu Region Slovácko, připravuje společně 
s vinaři a partnery z měst a obcí na jednotlivých 
trasách pro účastníky bohatý celodenní pro-
gram, který bude završen vystoupením Muž-
ského pěveckého sboru Old Stars Hradišťan 
a Dětského folklorního souboru Dolinečka 
ze Starého Města.  Na odpoledne se chystá 
i losování účastnických kuponů  a vinný trh pro 
širokou veřejnost.
Ke Stezce Blatnického roháče, vedoucí mikro-
regiony Východní Slovácko, Bílé Karpaty a Os-
trožsko, se k akci připojí i cyklisté z Uherského 
Brodu.
Registrace účastníků začne ráno v 8.30 hod.

Základní umělecká škola Uherské Hradiště 
v měsíci dubnu začne divadelně tradičním festi-
valem Žebřiňák 2012, který pořádá spolu s ob-
čanským sdružením Několikaspřeží ve dnech 
3. - 4. 4. v kulturním domě Vésky.
Ve čtvrtek 12. 4. zvou do Reduty učitelé ZUŠ. 
Na letošním Koncertu učitelů, který začne 
v 19 hodin, se představí Lucie Adamcová, Ire-
na Černíčková, Petra Foltýnová, Jan Gajdošík, 
Ludmila Höhnová, Magdalena Koišová, Tomáš 
Komárek, Josef Krystoň, Jakub Macek, Olga 
Strašáková, Ivana Zámečníková a cimbálová 
muzika učitelů ZUŠ.
Další z letošních Koncertů sólistů a absolven-
tů se uskuteční v úterý 24. 4.  v Redutě v od 
19 hodin.

Text a foto: Martina Gogolová

ZUŠ Uherské Hradiště





Fejeton Petry Kučerové

Je to už pěk-
ných pár let, 
kdy jsem od 
babičky k na-
r o z e n i n á m 
dostala krás-
nou velkou 
kuchařku s 
názvem Pe-
čeme s lás-

kou. Bylo mi jasné, co tím chce říct. Především 
to, že mamka už se péct nenaučí, a tak toto její 
úžasné nedostižné umění bude muset přejít až na 
mě. Hodně dlouho se na tu knihu prášilo. Vzpo-
mněla jsem si na ni až nedávno, před fašankem.
Když jsem první únorovou sobotu procházela ko-
lem budovy Slováckého muzea, do nosu mě do-
slova praštila neuvěřitelná vůně. Omámeně jsem 
vstoupila dovnitř a nestačila se divit. Několik desí-
tek žen, dětí, ale i mužů tam učily péct fašankové 
koblížky a boží milosti kunovské tetičky. Vypadalo 
to tak lehce, jednoduše a snadně, že by to i kopýt-
ko muselo zvládnout - levým zadním kopýtkem. 
A tak jsem se rozhodla. Babi, letos upeču koblihy!
Tento nápad jsem při nejbližší pří ležitosti přede-
střela svému milému, kdysi v dávnověku vyuče-
nému kuchaři. „Jasně, není problém,“ evidentně 
nepochopil závažnost mého rozhodnutí a úkolu, 
který jsem se rozhodla dobrovolně na svá bedra 
vzít. Nicméně jsem se nehodlala nechat odra-
dit, a tak jsme se dohodli, že fašanková sobota 
bude den D. Jenže ouha. Dopoledne uteklo jako 
voda a můj miláček si po obědě jaksi „na dvacet 
minut“ zdříml. Když spokojeně odfukoval už dvě 
hodiny, rozhodla jsem se jednat. Z kabelky jsem 
vytáhla recept od kunovských tetiček a pro jistotu 
z knihovny i babiččin dárek. „Těsto prostě musím 
zvládnout sama,“ přesvědčovala jsem se odhod-
laně. Vyskládala jsem všechny suroviny na stůl 
a podívala se do receptu.
Ouha podruhé. Jako první bod tam stálo lakonic-
ké: udělejte kvásek. No jo, to já bych udělala ráda, 
jenže jak? S nadějí jsem otevřela knížku. A tam 
stálo: udělejte kvásek. Ještě jsem čekala, že tam 
bude napsáno obligátní: kupte za dvacet haléřů 
kvasnice. Začala jsem propadat zoufalství, když 
jsem ze směru od sedačky uslyšela pohyb. „Tak co, 

už máš těsto?“ - optalo se mě rozcuchané stvoření 
v trenkách, které se přišouralo do kuchyně. Polkla 
jsem a snažila se řídit opět babiččinou radou: na 
rozespalého chlapa radši moc nemluvit.
Naštěstí se chlap brzy probral do použitelného 
stavu, a tak jsme se do toho pustili společně. 
Vyučený kuchař naštěstí věděl, jak ten nešťastný 
kvásek udělat, uložil ho do tepla  a přikryl utěrkou. 
Za pět minut jsem pod ni zvědavě nahlédla. „Ono 
to nic nedělá,“ hlásila jsem nejistě. „Jak to, že to 
nic nedělá?“ - kontroval šéf kuchyně a nevím proč, 
měla jsem pocit, že za to můžu. „Ale dělá, podívej 
se,“ poučil mě a ukázal na dvě bublinky jako půl 
nehtu na malíčku, které vyskočily na hladině. Roz-
hodla jsem se mu věřit.
Ouha potřetí. Těsto nakonec mělo takovou konzis-
tenci, že jsem připravené vykrajovátka zase hez-
ky uložila do šuplíku, aby tam čekaly na vánoční 
perníčky. Lepilo se k prstům a nějak jsem si nedo-
kázala představit, že z něj budou ty malé kulaté 
zázraky. A měla jsem recht.
Lžičkou jsem opatrně začala do rozpáleného tuku 
házet malé kuličky těsta. No, kuličky, prostě to, co 
zrovna ze lžičky upadlo. A že takové tvary nezná 
ani geometrie. Navíc to místo jako koblihy vypa-
dalo jako klasické lívance. Navíc hnědly takovou 
rychlostí, že zlatavou barvu měly jen ty, co byly 
uvnitř syrové.
Nasmažili jsme těch patvarů dva plné tácy. Když 
jsme skončili, koukali jsme na to dost rozpačitě. 
Koblihy to nebyly. „No, tak to ochutnáme, ne?“ 
snažila jsem se zachránit situaci. Pomazali jsme 
svůj výtvor marmeládou a tvarohem a zakous-
li se. Chuťově to nebylo špatné, ale milý se stále 
tvářil trudnomyslně. „Copak?“ zeptala jsem se, 
jako bych se divila, že mu nechutná oběd v nej-
lepší restauraci ve městě. „No, jde to. Ale když já 
nevím, co to je,“ zaskučel nešťastně. Ať to bylo co-
koliv, zaprášilo se po tom za tři dny. I kamarádům 
chutnalo. Fašank už je pár týdnů za námi, a před 
sebou máme Velikonoce. A tak pokud se stejně 
jako já nerozhodnete postit se, ale pustit se do 
nějakého toho pečení neznámých dobrot, myslete 
na zásadní heslo: může to být vzhledu nevábné-
ho, leč chuti to bude jistě výtečné. 

Veselé Velikonoce všem!





Toulky městem

Dům čp. 160 v Havlíčkově ulici – dnešní pasáž 
Kovak – koupil v roce 1620 od Ondřeje Maixne-
ra významný měšťan Zachariáš Kurcberger. Po 
složitém vzájemném vyrovnávání dluhů mezi 
jejich dědici byl prodán v roce 1649 Jiříkovi 
Načeradskému za pouhých 500 zl., poněvadž 
„na větším díle zbořený a spuštěný jest“. Nový 
majitel v roce 1655 ještě přikoupil kus místa 
a dvoru od svého souseda Pavla Walštajnera 
(od dnešního čp. 158) pro rozšíření svého dvoru. 
V letech 1669–1678 dům držel Cyril Paček, který 
se přiženil k vdově po Jiříku Načeradském. Od 
roku 1719 patřil lékaři Erhardu Götzovi, od 1749 
radnímu Františku Götzovi a pak jeho dědicům. 
V roce 1777 ho koupil bývalý vojenský setník Jo-
sef Richter z Eisenberku a po roce prodal Josefu 
Sháňalovi, jehož vdova Antonie Sháňalová byla 
majitelkou od roku 1815 a od roku 1833 Ignác 
Sháňal. V roce 1850 dům získal daňový inspek-
tor Josef Kranz se svou sestrou Marií. Bydlel tu 
se svou rodinou a v druhém bytě jeho sestra 
s matkou Josefou, vdovou po lékaři. Třetí byt 
měl v roce 1857 pronajatý adjunkt krajského 
soudu Ferdinand Wanitschke, kterého pozdě-

ji vystřídal švec Antonín Lysoněk s manželkou 
a 3 malými dětmi, 2 tovaryši a 2 učni. Roku 1869 
už byl pronajímán i další byt, a to vdově Anně 
Stehlíkové, živící se ruční prací. Finanční komi-
sař Josef Kranz zřejmě zemřel počátkem roku 
1870 a dům zdědily vedle dětí i jeho sestry, je-
jichž rodiny byly v následujících letech jedinými 
obyvateli domu. V jednom ze dvou bytů to byl 
syn původního majitele, stavební adjunkt Hugo 
Kranz s manželkou a služkou, v druhém jeho 
ovdovělá matka Anna s dvěma mladšími dětmi, 
její ovdovělá sestra a dvě švagrové – Gabriela 
a Leontýna Kranzovy. Od těchto majitelů dům 
v roce 1886 koupil speditér a obchodník uhlím 
a stavebními materiály Abrahám Josef Löwy 
s manželkou Loty, po nichž ho zdědil roku 1901 
syn Moritz, který už v devadesátých letech 19. 
století převzal i otcovu firmu (předtím v ní byl 
prokuristou). Nájemníkem v tomto domě byl 
kolem roku 1890 obchodník moukou a kořením 
Aron Sträussler, pozdější majitel domu čp. 156. 
Moritz Löwy měl s manželkou Friederikou pět 
dětí, z nichž předposlední byl Otto, narozený 3. 
září 1896. Po maturitě na gymnáziu vystudoval 
moderní filologii na Karlově univerzitě v Praze 
a na univerzitě v Dijonu a stal se literárním věd-
cem a významným překladatelem z francouzšti-
ny. Již během studia si v roce 1918 změnil jméno 
na Otakar Levý. Učil na gymnáziích v řadě měst, 
ale na počátku okupace byl z rasových důvo-
dů penzionován a poté internován v Terezíně, 
odkud se vrátil s podlomeným zdravím. Hned 
v červnu 1945 byl jmenován řádným profeso-
rem dějin románských literatur na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ale již 
7. ří jna 1946 náhle zemřel. Vedle obchodu Löwy-
ových bylo v domě čp. 160 v letech 1900–1901 
hokynářství Davida Grünfelda, na něž navázal 
obchod smíšeným zbožím Emila Křiváčka, rozší-
řený v následujícím roce o prodej lihovin v uza-
vřených nádobách na pronajatou koncesy Mo-

Dům čp. 159 v roce 1962.
Foto archiv SM





Módní přehlídka

V minulém čísle zpravodaje jsme vás pozvali na 
módní přehlídku Klubu módy, která se usku-
teční v sobotu 7. dubna 2012 v 19,30 hodin 
ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. 
Dnes přidáme podrobnosti k programu. Jaro, to 
je výzva k aktivitě, touha něco změnit. Pro ženy 
povětšině spojena s přáním pořídit si něco nové-
ho na sebe. Vaše představy vám mohou pomo-
ci dotvořit kolekce oděvních výrobců, prodejců 
i návrhářek, které jsme připravili tak, aby ob-
sáhly široké spektrum zájmů. Pro sportovně 
laděné jedince jsme po delší pauze zařadili 
kolekci špičkového oblečení „pro lidi na kolech“, 
jak láká ve svém reklamním sloganu firma 
Juvacyklo. Ke sportu a rekreaci se řadí i plavky 
a vy se můžete těšit na žhavou novinku značky 
Lisca z prodejny Vera Intimo. Butiková dámská 
konfekce exkluzivní francouzské módy z obcho-
du La Femme Fatale z domu U krále Matyáše 
se ponese v duchu posledních módních trendů 
pro jaro – léto 2012 od renomovaných zahranič-
ních výrobců. Jaro je také tradičním obdobím, 
kdy obřadní síně zaznamenávají větší zájem 
o zpečetění závažného rozhodnutí, jakým je 
svatba. Zařazení kolekce na toto téma se na 
přehlídkách Klubu módy objevuje v různých 
intervalech, ale pravidelně s jedním dodavate-
lem. Svatební salon Svatka dodá modely nové 
kolekce zn. San Patrick a bude to jistě hezká po-
dívaná. Pánské modely vysoce společenských 
obleků budou od úspěšného českého výrobce 
klasické pánské konfekce, firmy Koutný Prostě-
jov. Prodejcem této značky je v Uh. Hradišti firma 

Ilmodo. Jde o velkoobchodní firmu, která se 
zabývá výrobou dámské a pánské pletáže 
a ve svém obchodě nabízí i velký výběr doplň-
ků, zejména pánských košil, což bude ústřed-
ní téma další kolekce. Neporušíme tradici 
a představíme publiku také módní návrhářky. 
Studentka 3. ročníku UTB Zlín oboru Design 
oděvu Adéla Mikulicová se pečlivě připravi-
la na svoji prezentaci. Inspiraci pro svoji ko-
lekci našla ve dvou zcela odlišných žánrech, 
ve folkloru a rocku. Módní návrhářka Barbora 
Divínová přiveze z Brna kolekci, kterou vytvo-
řila pro letošní soutěž Top Styl Designer vele-
trhu módy Styl, doplněnou o modely z ateliéru 
„Nová róba“, kde svoji tvorbu nabízí k prodeji. 
Už zbývá jen dodat, že obuv zapůjčí prodejna 
Humanic ze Zlína, módní brýle oční optika Na-
ome. Vizážistky Iva Čechmánková-Krausová  
a Daniela Straková se postarají o úpravu před-
vádějících, jakož i kadeřník Tomáš Miloš. Víno 
Zlomek&Vávra z Boršic u Blatnice umocní večer 
ochutnávkou vybraných vzorků vín ze své bohaté 
produkce. Poděkování za uskutečnění bohatého 
programu patří jistě podporovatelům módní 
přehlídky, firmě CGM Boršice, Bonsaimuseum 
Isabelia ve St. Městě a generálnímu sponzo-
ru Hyundai Motors, prodejna Uh. Hradiště, 
jehož  nový model Hyundai i30 bude součástí 
interiéru. Děkujeme také za mediální spoluprá-
ci Slováckému deníku, rádiu Kiss Publikum a TV 
Slovácko. Přijďte si udělat hezký večer, sloso-
vatelné vstupenky jsou v obvyklém předprode-
ji.                                                                                                                                     

-eka-



Klub kultury modernizuje

V rámci zkvalitňování služeb 
obyvatelům Uherskohradišť-
ska zařadil Klub kultury do 
svého modernizačního pro-
cesu několik progresivních 
novinek. Od 1. dubna 2012 

mohou návštěvníci programů Klubu kultury 
využít bezhotovostní platební terminál k za-
koupení vstupenek. 
Klub kultury se tak zařadil do sítě poskytovatelů 
služeb, kteří přinášejí pří jemnější a snadnější 
způsob platebního styku. „Neustále se sna-
žíme optimalizovat nejen programový výstup 
Klubu, ale také procesy, které jsou s návštěvou 
a pořádáním kulturních akcí neodmyslitelně 
spjaty“ říká ředitel Antonín Mach. Při využití 
bezhotovostní platby bude akceptována většina 
běžných platebních karet. Tato služba bude 
k dispozici ve všedních dnech od 15 do 17 hodin 
v předprodeji Klubu kultury.
Jistě vám neunikly také nové grafické prvky ne-
jen na poutačích a tištěných programech Klubu 
kultury. Fanoušci moderních technologií a maji-
telé „chytrých telefonů“ odhalili v malých podiv-
ných černobílých symbolech tzv. QR kódy. Tyto 
kódy můžete snímat mobilním telefonem, který 
podporuje operační systém Android, Windows 
mobile aj. Po načtení kódu telefonem se zobrazí 
odkaz na webové stránky Klubu kultury, případ-
ně detailní informace o příslušné akci. Rychle tak 
získáte podrobné informace o účinkujícím, diva-
delním představení, koncertu nebo o konkrétní 
výši vstupného.
„I v budoucnu se budeme snažit návštěvníkům 
poskytnout komfort. V průběhu letošního roku 
zavedeme možnost využívání internetového 
prodejního a rezervačního systému vstupenek. 
Moderní technologie umožní on-line objednat 
konkrétní místo v sále a současně bezhotovost-
ně uhradit cenu vstupného. Pohodlně a z domo-
va tak získáte vstupenku na koncert oblíbené-
ho interpreta, či divadelní představení. Budete 
si ji moci vytisknout, nebo osobně vyzvednout 
v předprodeji Klubu kultury. Ochranu pro spotře-
bitele zajistí unikátní čárový kód na vstupence.“ 

Výstava filmových postav z dílny 
Ateliérů Bonton Zlín

Třetího dubna bude v Redutě slavnostně ote-
vřena výstava pohádkových postav a rekvizit 
z dílny zlínských filmových ateliérů. Nemusíme 
připomínat jména skvělých umělců spojených 
s Ateliéry Bonton Zlín Hermínu Týrlovou či Karla 
Zemana.
Návštěvníci najdou mezi exponáty televizní po-
stavy Pata a Mata z večerníčku A je to!, jejich 
domek, obývací pokoj a sklep. Děti na výstavě 
uvidí jak vznikaly nejznámější loutkové i animo-
vané večerníčky a krátké filmy. Tyto pohádky 
mohou přitom shlédnout na souběžném promí-
tání. 
Výstava doplňuje otevření nové loutkové scény 
v Mařaticích. Ukazuje zákulisí náročné a precizní 
práce, která stojí za vznikem animovaných filmů. 
Expozice potrvá do 20. dubna.

jm

prozrazuje Antonín Mach další plány Klubu.
Aktuální informace o zkvalitňování služeb získá-
te na webových stránkách www.kkuh.cz, nebo 
na Facebooku – hledejte „Klub kultury UH“.
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ritze Löwyho a fungující až do roku 1940. V roce 
1908 došlo k stavebním úpravám, při nichž 
stavitel Antonín Šupka obnovil výkladní skříně, 
snížil podlahy a uvnitř zazdil dvoje dveře. V roce 
1914 dům koupili Cyril a Marie Neusserovi. Cyril 
Neusser sem z čp. 84 přenesl svou dopravní živ-
nost neboli zasilatelství, které ukončil roku 1934, 
a až do roku 1944 zde provozoval obchod uhlím, 
vápnem a stavebními pomůckami a ústav pro 
osobní služby na neveřejných místech (posli, no-
siči, průvodci). V roce 1914 byl v domě otevřen 
také pobočný závod firmy Singer pro prodej 
a opravy šicích strojů a jejich součástí, ale jak 
dlouho zde vzhledem k válečné situaci působil, 
dnes už nezjistíme. Po první světové válce (1919) 
si tu František Kastner otevřel instalatérskou 
firmu vodovodů a plynovodů a někdy ve 20. 
letech zde sídlila fa Aqua, prodávající vodárny, 
čerpadla, pumpy apod. V roce 1929 stavitel Jo-
sef Horák na domě provedl nástavbu druhého 
patra. Dalšími majiteli byli od roku 1933 Jaroslav 
a František Neusserovi, v letech 1950–1959 pak 
Marie Blahová a Rudolf Neusser, kteří tam by-
dleli ještě v 70. letech. Těsně po druhé světové 
válce v roce 1945 byl v přízemí obchod firmy 
C. Neusser a krám holiče Zdeňka Pelikána, v prv-
ním patře byt obchodníka Františka Neussera 
a ve druhém patře byt obchodníka Jaroslava 
Neussera. V roce 1948 Neusserův obchod v pří-
zemí převzaly Uhelné sklady československých 
dolů. Později tam byla zřízena cukrárna s kavár-
nou, ve dvoře byly garáže a sklady. V roce 1993 
tu po úpravách byla otevřena cukrárna, kavárna 
a bar Kovak a 1995 celá nová pasáž z Havlíč-
kovy do Františkánské ulice s kavárnou Lucie, 
prodejnou sportovních potřeb JAMI, sázkovou 
kanceláří FORTUNA a cestovní kanceláří JD tour. 
Své sídlo zde našla i redakce Slováckých novin.
Obchůzku Havlíčkovy ulice nyní končíme do-
mem čp. 159, zvaným U Labutě podle labutě 
v koši nad středním oknem průčelí. Seznam 

jeho historických majitelů sahá až k roku 1599, 
kdy ho držel řemenář Honz. Po roce 1649 místo 
zpustlo a teprve v roce 1678, když ho držela Ka-
teřina Klvanková, její muž dům znovu postavil. 
V roce 1793 ho koupil za 1700 zl. Jeroným Scha-
niak a barokně ho přestavěl. Dnes má dům raně 
klasicistní fasádu a dochoval se v něm i gotic-
ký sklep s portálem. V roce 1815 patřil Antonínu 
Schaniakovi, roku 1823 ho získal zednický mistr 
Leopold Novák. Během 19. století se pak vystří-
dala řada majitelů, od roku 1895 patřil Antonínu 
a Julii Smirschovým, za nichž tu byl jen jeden byt 
v prvním poschodí, kde v roce 1910 bydlel klem-
píř Herman Morgenstern. V přízemí měl od roku 
1896 oficínu holič a kadeřník František Očka. 
V roce 1911 se stal majitelem domu pekař An-
tonín Jahoda, jehož potomkům patří dodnes. 
Ještě v tomto roce nechal po levé straně dvo-
ra postavit jednopatrovou budovu s pekárnou 
v přízemí, vybavenou benzínovým motorem, 
a v patře skladem mouky a bytem pro dělníky. 
Stavbu provedl stavitel Alois Cvach a dvůr byl 
touto budovou zcela uzavřen. Nástupce Karel 
Jahoda živnost rozšířil v roce 1929 o prodej cuk-
rovinek. Ve válečných letech se v domě zvýšil 
počet bytů, vedle bytu majitele byly ještě dva ná-
jemní, v jednom delší dobu bydlel holič Bartolo-
měj Skyba. V přízemí jednu místnost užívala Prv-
ní česká pojišťovna, potom Vzájemná pojišťovna 
a nakonec realitní kancelář Josefa Janovského. 
V roce 1950 byla pekárna znárodněna a její ma-
jitelé se stali zaměstnanci národního podniku 
Východomoravské mlýny, který ještě nějaký čas 
pekárnu provozoval. Kromě ní tu v roce 1951 bylo 
holičství. Po 40 letech, v roce 1991, byla pekárna 
U Jahodů obnovena a vedle její prodejny otevře-
na také prodejna potravin. Ta však byla po le-
tech zrušena a prostory pronajaty vietnamským 
prodejcům obuvi a tašek.

PhDr. Jaromíra Čoupková





Slovenská medaile / 2005–2010

V Galerii Slováckého muzea byla 29. března 
2012 zahájena nová výstava nazvaná Slo-
venská medaile 2005–2010, která prezentuje 
tvorbu slovenských tvůrců tohoto komorního 
uměleckého oboru. V České republice se po-
prvé v této šíři představuje slovenské sdružení 
medailérů (Združenie medailérov Slovenska, 
dále jen ZMS, založené v roce 1990). Tato výsta-
va se stává dalším společným mezinárodním 
projektem, kterým Slovácké muzeum zúročuje 
téměř dvacetiletou spolupráci s Muzeem mincí 
a medailí v Kremnici. Je přirozené, že nejen mu-
zeum, ale i ZMS rozví jí přátelské vazby s centry 
prezentace medailérské tvorby v sousedních 
zemích (kromě Uherského Hradiště v ČR také 
v Polsku – Wroclaw, v Maďarsku – Nyíregyhá-
za). Svou premiéru si odbyla v květnu loňského 
roku v Kremnici, první reprízu ve slovenské me-
tropoli Bratislavě a její derniéra se právě reali-
zuje v Uherském Hradišti, které je v mezinárod-
ním kontextu uznávaným centrem lité medaile 
a plakety a místem pracovních setkávání uměl-
ců – medailérů a tvůrců komorní plastiky.
Výstava potrvá do 15. dubna 2012.

Kámen v mnoha podobách

Kámen v mnoha podobách je symbolický název 
pro autorskou přehlídku tvorby dvou výtvarnic, 
Evy Vítové a Viery Boškové v malém sále hlavní 
budovy SM ve Smetanových sadech (22. 3.–29. 
4. 2012). Obě autorky v minulosti tvořily a spolu-

Gabriela Gáspárová-Illéšová, 
Živých svolávám, 2009, bronz

pracovaly se zaniklými ÚLUV a ÚBOK, kde měly 
možnost seznámit se s celou škálou tradičních 
technik a využít je pro tvorbu originálních mo-
derních módních doplňků, jakým je šperk nebo 
barevné variace hedvábných šátků a šál. Důle-
žitým pramenem inspirace se oběma autorkám 
stala příroda živá i neživá, konkrétně kámen, 
minerály, polodrahokamy a krajina. Slovenská 
výtvarnice Viera Bošková, která v současnosti 
žije a tvoří v Praze, se věnuje ruční malbě na 
hedvábí, olejomalbě, kresbě pastelem a akva-
relem a vytváří návrhy na ruční tisk. Vystavený 
soubor jejích prací zahrnuje kromě dekorativní 
malby na hedvábí, také volnou tvorbu, kresby 
pastelem, inspirované zejména krajinou již-
ních Čech. Eva Vítová využívá pro svou volnou 
tvorbu v oblasti autorského šperku také tech-
niku pletení na rámu (zvané krosienky), jíž vy-
tváří základní tvar náhrdelníku z  lněných nebo 
hedvábných nití, které dále výtvarně pojednává 
a komponuje do nich drahé kameny a perly. Ve 
Slováckém muzeu se představuje působivou ko-
lekcí náhrdelníků a náušnic, v nichž dokladuje 
nejen kvalitu, nápaditost a originalitu, ale i své 
místo na scéně současného moderního šperku.
 PhDr. Milada Frolcová

Eva Vítová náhrdelník, jaspis   





ZNÁTE PARTNERSKÉ MĚSTO MAYEN? 

Ve středu 29. února zahájilo občanské sdruže-
ní Spolek přátel města Mayen ve spolupráci se 
Slováckým muzeem v Uherském Hradišti volný 
cyklus besed a přednášek.
Město nazývané též Brána Eifelu, jeho historii 
a nejvýznamnější památky představil téměř tři-
ceti zájemcům Ing. Ladislav Šupka, někdejší sta-
rosta města, který stál v roce 1994 u zrodu part-
nerství mezi oběma městy. Ve svém poutavém 
výkladu, doprovázeném řadou fotografií, se 
zaměřil také na specifika partnerského města.
Volný cyklus přednášek bude pokračovat na 
podzim přednáškou akad. sochaře Bořka Ze-
mana na téma „Na počátku byla Lapidea“.

NA SCÉNU! KOSTÝMNÍ A SCÉNICKÉ NÁVRHY 
MILOŠE SOUČKA PRO SLOVÁCKÉ DIVADLO.

Ve čtvrtek 8. března byla v hlavní budově Slo-
váckého muzeu zahájena jedinečná výstava 
Na scénu!, která prezentuje výběr z umělecké 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

pozůstalosti Miloše Součka (1933–1988), někdej-
šího šéfa výpravy Slováckého divadla. Vernisáž 
tentokrát zpěvem skvěle doplnili herci a hereč-
ky z hradišťského divadla. Návštěvníci, kteří do 
posledního místa zaplnili výstavní sál, mohli 
obdivovat návrhy kostýmů a scén, které jsou 
doplněny fotografiemi z divadelního archivu i ze 
soukromých sbírek. Součástí výstavy je také osm 
kostýmů nově realizovaných podle původních 
Součkových návrhů.

SEDMIPOČETNÍCI. PO STOPÁCH UČEDNÍKŮ 
SV. CYRILA A METODĚJE.

Čtvrteční podvečer 15. března patřil v Památní-
ku Velké Moravy ve Starém Městě přednášce 
Sedmipočetníci, nazvané stejně jako fotogra-
fická výstava, kterou si zde mohou návštěvníci 
prohlédnout až do konce letošního roku. O sou-
boru fotografií poutavě pohovořil jejich autor 
Mgr. Petr Francán, vysokoškolský pedagog 
z Divadelní fakulty JAMU v Brně, a pravoslavný 
kněz Mgr. Petr Kliment Koutný. Výstava zachycu-
je místa, kde působili po svém vyhnání z Velké 
Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci svatých Cyri-
la a Metoděje – Kliment, Naum, Sáva, Angelár 
a Gorazd. Po Metodějově smrti byli žáci Cyrila 
a Metoděje vyhnáni z Velké Moravy na území 
dnešní Makedonie, Bulharska, Albánie, Srbska. 
A nejen do těchto krajů se na čtyřicet účastníků 
přednášky mělo možnost prostřednictvím zají-
mavých fotografií vydat.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM





NA ÚZEMÍ MĚST UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 
KUNOVICE A STARÉ MĚSTO

ne 1.4. 15:30 Fotbal Jarošov
Jarošov – Pitín, okr. soutěž muži

15:30 Fotbal Bělinka 
Kunovice - Buchlovice, okr. soutěž muži 

15:30 Fotbal Sady
Slovácko C - Březolupy, I. A třída muži

so 7.4. 9:00 Judo
SH Turnaj žactva

ne 8.4. 10:15 Fotbal
Kunovice Slovácko B - HFK Olomouc, MSFL muži

15:30 Fotbal Jarošov
Jarošov – O. N. Ves „B“, okr. soutěž muži

so 14.4. 19:00 Fotbal MFS
Slovácko – Hradec Králové, 1. liga muži

ne 15.4. 16:00 Fotbal Sady 
Slovácko C – Nedachlebice, I.A třída muži

16:00 Fotbal Bělinka
Kunovice - St. Město, okr. soutěž muži

so 21.4. 9:00 Cyklistika UH a okolí
Na kole vinohrady

9:00 Discgolf Kunovský les
Slovácká discgolfová túra 2012

ne 22.4. 10:15 Fotbal Kunovice
Slovácko B – Sigma Olomouc B, MSFL muži

16:00 Fotbal Mařatice
Mařatice – Polešovice, okr. přebor muži

16:00 Fotbal Jarošov
Jarošov – Huštěnovice, okr. soutěž muži

so 28.4. 17:00 Fotbal MFS
Slovácko – Teplice, 1. liga muži

ne 29.4. 16:00 Fotbal Sady
Slovácko C – O. N. Ves, I.A třída muži

16:00 Fotbal Bělinka 
Kunovice - Tupesy, okr. soutěž muži

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V DUBNU 2012

7.4. BOJKOVICE - LUHAČOVICE SE ZASTÁVKOU 
NA KOLONÁDĚ.
Bojkovice – Přečkovice – Bílý kříž – U kamenného 
kříže – Aloiska – Luhačovice. (15 km)

Odjezd tam:   vlakem   z UH v 8:23 hod. do Bojko-
vice, město.

14.4.   PŘES LITENČICKOU PAHORKATINU.
Nové Hvězdlice rozc. – Chvalkovice – Hradisko – 
Pavlovice – Kozlany. (20 km)

Odjezd tam:   vlakem   z UH v 7:37 hod. do Nesovic 
a pak  autobusem v 9:25 hod. do N. Hvězdlice  

21.4.   NA VÍNEČKO ZE BZENCE DO SKORONIC.
Bzenec – Bzinky – Vracov – Malá strana – Skoro-
nice. (11 km)

Odjezd tam: vlakem   z UH v 7:37 hod. přes Veselí 
n. Mor. do Bzence.

28.4.   Z DOLNÍCH VĚSTONIC DO MIKULOVA.
Dolní Věstonice – Děvičky – Klentnice – Sirotčí hrá-
dek - Mikulov. (15 km)

Odjezd tam: vlakem z UH v 7:47 hod. přes SM do 
Šakvic a pak v 9:04 hod autobusem do Dolních 
Věstonic.

SIGNÁLNÍ INFORMACE.
V sobotu 5. května se koná akce „Přátelství-Pria-
teľstvo bez hranic“, pořádají ji společně KČT ZLÍN 
a KST TJ LOT TRENČÍN. Start: Valašské Klobouky ná-
městí, cíl v Hor. Lidči. Trasy 13, 17 a 20 km. Doprava 
do místa konání z UH zvláštním autobusem. Jízdné 
asi 100 Kč (bude upřesněno). Zájemci se musí pře-
dem přihlásit u členů výboru (omezený počet míst).

V případě nevhodných přírodních podmínek 
budou trasy operativně korigovány.

 www.turisti-uh.wz.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ





Přes porážky ve středu tabulky

Po vcelku nešťastné ztrátě bodů v Praze na Spartě 
(a také ztrátě Václava Ondřejky pro šest zápasů po 
červené kartě za hrubý faul) v prvním utkání jarní 
části Gambrinus ligy přišla nečekaná porážka 
doma se sestupem ohroženou Olomoucí - mrze-
la zvláště po bezkrevném výkonu celého mužstva 
i proto, že gól do Filipkovy sítě přišel v nastaveném 
čase. Náprava se nepodařila v následném střet-
nutí s Duklou Praha - porážka 2:0 opět po matném 
výkonu s rozjetou Duklou ale zas tak překvapivá 
nebyla. Pro další vývoj soutěže bylo důležité domá-
cí utkání s Bohemians Praha - vítězství s poněkud 
divokým výsledkem 3:2 (v každé síti skončila jedna 
vlastní branka) znamenalo upevnění pozice 1.FC 
Slovácko ve středu tabulky. Zbývající branky vstřelil 
Došek (jednu z penalty). 18 března hrálo 1.FC v Čes-
kých Budějovicích se sestupem ohroženým celkem 
(posíleným exsparťanem Řepkou), kterému se na 
jaře daří. V sestavě se objevil v bráně mladý Heča, 
ke zraněnému Fujeríkovi a dlouhodobě distanco-
vanému Ondřejkovi přibyli nemocný Došek, zra-
něný Kubáň, distancovaný Daníček, nehrál Košut. 
A tak se v obraně objevil Franta,v základní sestavě 
hráli Hlúpik a Lukáš, v průběhu zápasu nastoupili 

1.FC Slovácko nastupuje k utkání s Olomoucí.

další mladíci Kovář, Trávník a Čtvrtníček. Budějovi-
ce vedly ještě tři minuty před koncem 2:0 (druhá 
branka padla po sporné penaltě). Našemu celku 
se povedl nevídaný obrat, když v 87. minutě snížil 
Hlúpik a v prodloužení vyrovnal Čtvrtníček - „mlá-
dežníci“ tentokrát příjemně překvapili. Po 21. kole je 
1.FC Slovácko na 9. místě s 27 body.

Text a foto: Miroslav Potyka

Brankář Filipko držel v utkání 

s Olomoucí dlouho čisté konto.





Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Dvě z našich inscenací uvidíte v dubnu na-
posledy. Připravujeme pro vás ale také jed-
nu novou… Pokud jste ještě neviděli komedii 
39 stupňů, nenechte si ujít poslední možnost! Ať 
už na její poetiku přistoupíte či nikoliv, podob-
ně jako u Modrých květů můžete přijít o mož-
nost vidět a prožít něco opravdu zvláštního. Ani 
jedna z těchto končících komedií není tuctovým 
představením. Začátek nechť vás nijak nemate. 
Není to úplně obvyklé, ale ani ne zcela neobvyk-
lé začínat derniéru v 18.00 hodin. Ať už jste naši 
inscenaci Oskar a růžová paní viděli či neviděli, 
v obou případech se můžete zúčastnit promítání 
televizního dokumentu s názvem Jak se potkal 
Oskar a růžová paní ve Slováckém divadle, 
jenž pojednává o jejím vzniku. Uvedeme jej na 
Velký Pátek po skončení reprízy „Oskara“. (Obě 
produkce oddělí krátká přestávka.) Předpo-
kládaný začátek promítání je ve 21.30 hodin. 
Vstupenky na představení a promítání je možné 
zakoupit odděleně. V dubnu můžete být svědky 
80. reprízy komedie 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 
a v závěru měsíce také 70. reprízy komedie 
Harold a Maude. Slavnostním okamžikem 
bude v sobotu 21. dubna 2012 od 19.00 ho-
din premiéra muzikálu Kdyby tisíc klarinetů 
(během přestávky bude ve foyer Slováckého 
divadla otevřena výstava kreseb a grafik Jiří-
ho Suchého). Ale nejste-li předplatiteli, v tomto 
měsíci se vám „Klarinety“ jen těžko podaří vi-
dět. Leda byste si zkusili zajistit místo na veřej-
né generální zkoušce v pátek 20. dubna 2012 
od 10.00 hodin. Zato Penzion pro svobodné 
pány je mezi těmi inscenacemi, u nichž na vaši 
telefonickou rezervaci čeká plné divadlo křesel. 
A na Malé scéně v dubnu dvakrát uvedeme 
komedii Konkurz podle Grönholma. Přejeme 
vám nezapomenutelné divadelní zážitky i letos 
na jaře!

-pah-

39 stupňů - Tomáš Šulaj, David Vaculík, 
Klára Vojtková                     Foto: Jan Karásek

Modré květy - Jiří Hejcman, Josef Kubáník
                                           Foto: Jan Karásek

Konkurz podle Grönholma - Kamil Pulec, 
Martin Vrtáček, Pavlína Hejcmanová
                                                Foto: Jan Karásek





Blahopřejeme!

Narozeniny bývají pří ležitostí k oslavě. Ať už 
mezi příbuznými, či mezi kolegy. V minu-
lém měsíci jsme slavili. A ne jen tak nějaké 
narozeniny. A ne jen jednou. Hned dvakrát!
Snad proto, že se narodila o dva dny dříve, 
zorganizovala jako první oslavu svých kulatin 
vlásenkářka a kostýmní výtvarnice Šárka Be-
llanová. O několik dní později zvala na oslavu 
herečka Jaroslava Tihelková. Oběma přejeme 
všechno nejlepší, dobrou náladu, pevné zdraví, 
veselou mysl a radost ze života i práce!

Zlatá šedesátá léta jsem intenzivně prožíval 
jako student a zážitků z té doby by stačilo mož-
ná na celý život. A když vedle sebe vznikly dva 
mimořádné české filmové muzikály, byl v naší 
rodině oheň na střeše. Maminka vehementně 
prosazovala Starce na chmelu. Jak by také ne, 
ne, když autorem scénáře byl Vratislav Blažek 
maminčin spolužák z náchodského gymnázia...
(Během studií mezi nimi bylo i něco víc...) Já však
byl blázen do Suchého a Šlitra a taky do Matuš-
ky. Podotýkám, že jsem v té době ještě ani tro-
chu neuvažoval o své budoucí profesi. Kdyby ti-
síc klarinetů bylo prostě mým doslova kultovním 
filmem. A tak když se dělal po padesáti letech 
dramaturgický plán Slováckého divadla pro rok 
2012 a Radek Balaš z pracovních důvodů musel 
přeložit hostování v našem divadle na rok 2013, 
zbyl na mě Černý Petr v podobě muzikálu, resp. 
hudební komedie. Dlouho jsem neváhal a navr-
hl naší dramaturgii „Klarinety“. V poslední době 
jsem se totiž setkal s mnohými pokusy o jevištní 
zpracování a mohu odpovědně prohlásit, že ani 
jedno neodpovídalo mým představám. Vše bylo 
zanešeno rádoby aktualizacemi a přihlouplými 
fórky, takže původní nápad, nebo chcete-li idea, 
se zcela ztrácela. „Klarinety“ nejsou Černí baro-
ni. Sáhl jsem tedy po divadelní verzi Kdyby tisíc 
klarinetů z Divadla Na zábradlí (1958), ze Sema-
foru (1980), ale především po filmovém scénáři 
z roku 1962, se snahou vytvořit inscenaci, která 
by byla stejně živá a nadčasová, jako jsou do-
dnes živé písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, 
které budou v naší inscenaci dominantní.

Igor Stránský
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Slovo režiséra 
„Klarinetů“

S Jiřím Suchým v Praze 15. 3. 2012
Foto: Miroslav Potyka





Host na Malé scéně 

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

1.4.   ne 19.00 F Kalibův zločin

3.4.   út 18.00 E 39 stupňů

4.4.  st 10.00 Š Dalskabáty hříšná ves ...

5.4.  čt 19.00 X Oskar a růžová paní

6.4.  pá 19.00  Oskar a růžová paní 

6.4.  pá 21.30  Jak se potkal Oskar 
      a růžová paní ve Slováckém
       divadle (promítání dokumentu)

11.4.  st 18.00 U Modré květy

12.4.  čt 17.00 V Hráči

13.4.  pá 10.00  Š Pinocchio

14.4.  so 19.00  1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

18.4.  st 19.00   Penzion pro svobodné pány

20.4.  pá 10.00  Kdyby tisíc klarinetů

21.4.  so 19.00 P Kdyby tisíc klarinetů

23.4.  po 10.00  Kdyby tisíc klarinetů

24.4.  út 10.00  Kdyby tisíc klarinetů 

26.4.  čt 19.00 Q Kdyby tisíc klarinetů

27.4.  pá 19.00  Harold a Maude

28.4.  so 19.00 L Oskar a růžová paní 

30.4.  po 19.00 Y Kdyby tisíc klarinetů

 den  čas  skupina

tel.: 572 55 77 20 fax: 572 55 21 61 e-mail: sd @uh.cz

18., 19.4. 18.00  Konkurz podle Grönholma

MALÁ SCÉNA

Začátkem května 
proběhne na Malé 
scéně SD neobvyklý 
projekt. Ve spolu-
práci s brněnským 
B u r a n t e a t r e m 
a uherskohradišť-
ským občanským 
sdružením Memo-
rie chceme obrátit 
pozornost k místní 
věznici.
Inscenací Antonín 
Huvar režiséra Mi-

chala Zetela a herce a scénáristy Lukáše Riege-
ra se částečně vrátíme do temných časů stali-
nismu, kdy se vězení v Uherském Hradišti stalo 
místem utrpení. Brněnský soubor Buranteatr 
vytvořil živou činoherní inscenaci, jejímž smy-
slem není moralizovat či vést zpozdilý politický 
boj s minulým režimem, nýbrž prostřednictvím 
silného emocionálního prožitku se pokusit zpro-
středkovat osud Mons. ThDr. Antonína Huvara 
(1922 – 2009), dá se říci „hrdiny naší doby“, ka-
tolického kněze, člena Orla a skautského činov-
níka, jenž byl pro své náboženské přesvědčení 
a práci s mládeží ve skautu deset let vězněn, 
mimo jiné i v místní věznici. Chceme připome-
nout tento životní osud skromného a slušného 
člověka, který i v nejhorších okamžicích svého 
života neztrácel víru v pozitivní hodnoty a snažil 
se posílit své blízké, přičemž vycházíme z pře-
svědčení, že i v dnešní době je třeba tyto hod-
noty, víru ve slušnost a dobrotu lidí, připomínat. 
Projekt nese „huvarovské“ motto „Kde má růst 
srdce, musí tvrdnout dlaně“. Cílovým publikem 
jsou naši středoškoláci, ale jedno večerní před-
stavení bude také otevřeno pro veřejnost. Sou-
částí projektu, podpořeného městem Uherské 
Hradiště a Zlínským krajem, bude rovněž před-
náška dramaturga Slováckého divadla dr. Libo-
ra Vodičky, odborného asistenta brněnské teat-
rologie, o činoherním divadle a kulturní politice 
v Československu po roce 1948. 
                                                                             -liv- 





Knihovna B. B. Buchlovana

Ve víru tance – ohlédnutí za Knihovnickým tanečním vínkem

Spolek přátel literatury a knihovny (SPLK) ve 
spolupráci s Knihovnou BBB a Klubem kultury 
uspořádal první březnovou sobotu již 11. ročník 
Knihovnického tanečního vínku. Pro ty z vás, kte-
ří jste z nejrůznějších důvodů byli o tuto kulturní 
událost ochuzeni, nabízíme alespoň krátké foto-
grafické ohlédnutí.   

Foto: Radovan Jančář, Petra Kučerová

Taneční vínek slavnostně zahájili předseda 
SPLKu Jaroslav Hrabec a ředitel Knihovny BB.

K tanci a poslechu hrál přesně podle taneční-
ho pořádku AVENTIS, letos už pojedenácté!                                    

První kulturní vložku obstaral taneční pár   
z Tanečního klubu Fortuna Zlín.                                

Na knihovnickém vínku nemohla chybět literár-
ní soutěž, jejíž vítězové byli patřičně oceněni.                                

Historicky nejmladší účastník plesu.





Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU  

2.1.  Marie Noščáková  1942
23.1.  Irena Hejdová  1937
23.1.  Janinka Zetková  1937
23.1.  Vlasta Novosadová  1922
24.1.  Marie Rechtigová  1927
24.1.  Ludmila Buršová  1932
24.1.  Josef Anderle  1932
25.1.  Jana Belejová  1942
26.1.  Marie Poláčková  1937
26.1.  Bedřich Šopík   1937
27.1.  Anna Čechmánková  1942
27.1.  Antonín Horehleď   1927
28.1.  Anna Choutková  1920
28.1.  Margita Jamrichová  1937
30.1.  Růžena Ambrůzová  1927
31.1.  Miroslav Králík  1942
   
   
 JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU 

1.2.  Ludmila Hanáčková  1937
2.2.  Antonie Vojtková  1937
2.2.  Marija Kalvodová  1922
3.2.  Josef Šupka   1937
3.2.  Dagmar Vávrová  1942
4.2.  Oldřich Mlčoch   1927
4.2.  Josef Daňhel  1942
5.2.  Jarmila Sokolová   1942
6.2.  Eugen Kratochvíl  1917
6.2.  Miroslav Zetek  1932
6.2.  Marie Pechová  1927
7.2.  Zdeněk Matysík  1942
8.2.  Ludmila Straková  1932
8.2.  František Vavřiník  1937
9.2.  Ladislav Kozák  1932
9.2.  Zdenka Víchová  1922
9.2.  Františka Jurčová  1937
9.2.  Ludmila Omelková  1942
10.2.  Evžen Slavík  1932
11.2.  Martin Holčík  1932
11.2.  Benedikt Chybík  1942
12.2.  Ludmila Panáková  1942
12.2.  Josef Sobol   1927
12.2.  Josef Němčák  1942
13.2.  Josef Šebek   1927
13.2.  Miloslav Novotný  1927
13.2.  Božena Kyasová  1922
14.2.  Rudolf Kuboši  1942
14.2.  Jan Dudek   1927

NARODILI SE 2011

6.9.   Matyáš Chocholatý
25.10.  Sára Dudová
25.10.  Tea Gardoňová
1.11.   Christian Duchovny 

NARODILI SE 2012

10.2.   Alžběta Garguláková
10.2.   Sofie Hanáčková
14.2.   Nella Sofie Jurásková
23.2.   Anežka Lhotová
3.3.   Simona Janušová 

Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání dětí do 
života na radnici, je nutné vyplnit dotazník, který 
získáte na městském úřadě.

14.2.  Jiřina Dlapová  1942
14.2.  František Petlan  1927
14.2.  Anna Petlanová  1932
14.2.  Růžena Kubíčková  1942
15.2.  Jarmila Pochylá  1927
17.2.  Ludmila Vaculová  1937
17.2.  Helena Soukupová  1927
17.2.  Vlasta Chlachulová  1927
17.2.  Antonín Vlček  1942
18.2.  Zdenka Othová  1922
18.2.  Miroslav Batonožek  1932
19.2.  Marie Hašová  1942
19.2.  František Hlaváček  1927
20.2.  František Malina  1932
20.2.  Josef Snopek  1920
20.2.  Hana Dobřenská  1942
21.2.  Otakar Pancer  1927
21.2.  Drahomíra Vojtková  1937
22.2.  Božena Fialová  1927
22.2.  Anežka Bednaříková  1942
23.2.  Františka Šichová  1920
23.2.  Alois Gargulák  1927
24.2.  Gertruda Rybková  1942
24.2.  Karel Nečas  1942
25.2.  Josef Antonín Grebeň  1932
25.2.  Eva Řezáčová  1942
25.2.  Marie Přikrylová  1937
26.2.  Milada Malšovská  1942
27.2.  Anastázie Burešová   1922
27.2.  Ludmila Levková  1942
28.2.  Jaroslava Vajdíková  1937





OVOCNÝ PIŠKOT

Složení:
300 g cukru, 5 vajec, 7 cl oleje, 300 g polohrubé 
mouky, prášek do pečiva, ovoce

Příprava :
Utřeme žloutky s cukrem a máslem, přidáme sníh 
z bílků, dále mouku s práškem do pečiva a pro-
mícháme.
Nalijeme na plech vysypaný moukou a na povrch 
položíme ovoce. Pečeme při 180 stupních do pro-
pečení, cca 20 minut.

Dobrou chuť přeje místostarosta města 
Uherské Hradiště Ing. Zdeněk Procházka

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - duben 2012

Blíží se velikonoce – svátky jara. Mezi jejich sym-
boly patří také mláďata, zejména beránci. Většina 
lidí je vnímá jako výrobek cukrářský. U nás doma 
je tomu podobně. I když v něčem se asi lišíme, be-
ránci běhají na naší zahradě od jara do podzimu 
a spásají trávu. Po té se přesunují do mrazničky 
a následně na stůl.
Nejinak tomu bude i letos, kdy jedním z hlavních 
jídel určitě bude jehněčí na víně.

JEHNĚČÍ NA VÍNĚ

Složení: 
1 kg jehněčí kýty, 2 velké cibule, 1 polévková lžíce 
koření na zvěřinu, 1 polévková lžíce soli, 1 polévko-
vá lžíce oregána, 1 hlávka česneku, 1 dcl olivového 
oleje, 3 dcl červeného vína

Příprava:
Na rozpáleném oleji osmahneme cibuli, přidá-
me nakrájený česnek. Maso nakrájíme na plátky, 
okořeníme a přidáme k cibulce. Po osmahnutí 
podlijeme červeným vínem a dusíme do změk-
nutí. Nakonec šťávu zahustíme moukou a podá-
váme na stůl. Jako pří loha mohou být brambory, 
hranolky či těstoviny nebo rýže.

FANTASTICKÉ ŘÍZKY

Složení:
1 kg masa – kuřecí nebo vepřové dle chuti, 4 vejce, 
2 polévkové lžíce solamylu (na maso), 2 polévkové 
lžíce papriky, 1 polévková lžíce majolky, 1 polévko-
vá lžíce magi, 5 stroužků česneku, 1 lžička soli

Příprava:
Vejce a další ingredience rozmícháme, přidáme 
prolisovaný česnek a do této marinády vložíme na 
plátky nakrájené maso. Necháme 2 dny odležet 
v lednici. Naložené maso smažíme na pánvi asi 
2 – 3 minuty. Jako pří loha mohou být brambory, 
hranolky nebo krokety.





S LOVÁC K É
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Malý sál
KÁMEN V MNOHA PODOBÁCH
VIERA BOŠKOVÁ - malba na hedvábí, kresby, 
pastely, EVA VÍTOVÁ - šperky
Výstava představuje tvorbu dvou textilních de-
signérek, dlouholetých pracovnic Ústavu bytové 
a oděvní kultury a Ústředí lidové umělecké výro-
by. Výstava potrvá do 29. dubna 2012.

Velký sál
NA SCÉNU! KOSTÝMNÍ A SCÉNICKÉ NÁVR-
HY MILOŠE SOUČKA PRO SLOVÁCKÉ 
DIVADLO 
Výstava prezentuje výběr z umělecké pozůsta-
losti Miloše Součka (1933–1988), někdejšího 
šéfa výpravy Slováckého divadla. Návrhy kos-
týmů a scén doplňují fotografi e z divadelního 
archivu i ze soukromých sbírek. Součástí výstavy 
je osm kostýmů nově realizovaných podle pů-
vodních Součkových návrhů, mezi nimiž je na-
příklad romantická róba Dámy s kaméliemi či 
pohádkový kostým Zlatovlásky. 
Výstava potrvá do 10. června 2012.

Doprovodný program 
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě:
Informace, objednávky: Mgr. Pavel Portl, 
tel. 572 556 556, 777 066 612, 
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO 
VEŘEJNOST
Výstavou kostýmních a scénických návrhů Milo-
še Součka pro Slovácké divadlo provede všechny 
zájemce autor výstavy Mgr. Pavel Portl. Návštěv-
níci uvidí Součkovy kresby, které nejsou vystave-
ny, a dozví se o zákulisí vzniku výstavy, o speci-
álních úpravách fi gurín nebo o šití kostýmů.
Velký sál hlavní budovy Slováckého muzea, 
sobota 14. dubna v 15 hodin.

Výukové programy pro školy v předem 
objednaném termínu

TAJEMSTVÍ DIVADELNÍCH KOSTÝMŮ – ak-
tivní výukové programy pro žáky ZŠ i SŠ, kde se 
seznámí s realizací divadelních kostýmů a scén, 
prostřednictvím návrhů výtvarníka Miloše Souč-
ka, který dlouhou dobu působil ve Slováckém 
divadle; žáci si budou moci nakreslit či ve sku-
pinách vytvořit kostým dle svých představ – cca 
60–90 minut, propojení předmětů – výtvarná 
výchova, dramatická výchova, český jazyk/lite-
ratura, člověk a společnost.
Informace, objednávky – Mgr. Kateřina Kamr-
lová, e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuze-
um.cz, tel. 572 552 425, mobil: 734 282 498

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

Portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho prací – 
v dubnu představujeme:
HANA ŠPALKOVÁ, VÝROBKY Z PROUTÍ 
A PEDIGU

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
SLOVENSKÁ MEDAILE (2005–2010)
Výstava je realizována ve spolupráci s Muzeem 
mincí a medailí v Kremnici.
Výstava potrvá do 15. dubna 2012.

Velký a malý sál
FRANTIŠEK HODONSKÝ
DEN SMARAGDOVÝCH OHŇŮ
(obrazy, sochy, grafi ka)
Retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamněj-
ších představitelů soudobé české krajinomalby.
Výstava potrvá do 9. dubna 2012.

Doprovodný program 
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám:
FRANTIŠEK HODONSKÝ, OBRAZY, GRAFI-
KA. SLOVENSKÁ MEDAILE /2005–2010/
Objednávky u PhDr. Milady Frolcové, 
tel. 572 552 425, 774 124 015, 
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz





Památník Velké Moravy ve Starém Městě
 
MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE O DĚJINÁCH 
VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

VAMPYRISMUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města 
a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

STUPAVSKÁ FALZA
Cílem výstavy je představit úsilí o hledání hrobu 
arcibiskupa Metoděje, v tomto případě nedale-
ko Hradiska sv. Klimenta u Osvětiman. Vysta-
veny jsou dva falzifi káty údajných náhrobních 
kamenů sv. Metoděje objevených v trati „Na 
Hrobech“ u obce Stupava roku 1932. Výstava je 
pořádána ve spolupráci s Moravským zemským 
muzeem v Brně.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

SEDMIPOČETNÍCI. PO STOPÁCH UČEDNÍKŮ 
SV. CYRILA A METODĚJE
V souboru fotografi í zachycuje jejich autor Petr 
Francán místa, kde působili po svém vyhná-
ní z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci 
svatých Cyrila a Metoděje – Klimenta, Nauma, 
Sávy, Angelára a Gorazda. Záměrem výstavy je 
přiblížení jejich života, díla, památek i tradice. 
Výstava potrvá do 2. prosince 2012.

Přednáška
O hledání domnělého Metodějova hrobu 
ve Stupavě. Beseda k tzv. Stupavským fal-
zům
Přednáší doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.,  Mgr. 
Jiří Galuška, PaedDr. Jiří Jilík. Pořádají Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti a Historická spo-
lečnost Starý Velehrad.
Vstupné Kč 20,-
Památník Velké Moravy ve Starém Městě, 
čtvrtek 12. dubna v 17 hodin.

Letecké muzeum Kunovice

Od 1. 4. se znovu otevírají brány leteckého 

muzea v Kunovicích. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout vrtulník Mi-4 a dalších 24 letadel. Za-
jímavostí je nedokončený letoun XL-610, který 
nabízí doslova pohled pod kapotu stroje.   

BAREVNÝ SVĚT LETADEL 
Soubor reprodukovaných kreseb výtvarníka 
Vladimíra Bidla zachycuje letadla jako umělecký 
a reklamní objekt. Zároveň představuje obráz-
kové dějiny československé aviatiky 20. století.
Letecké muzeum Kunovice, výstava bude 
zpřístupněna 4. dubna 2012. 

Muzeum lidových pálenic Vlčnov 
Zahájení sezóny 1. 4. 2012

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilá-
tů a její historii na moravskoslovenském pomezí. 

Vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. Otevírací doba: duben: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnos-
ti předchozího objednání). 
Vstupné: Děti, studenti, důchodci: 20,- Kč, do-
spělí: 40,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a 
více dětí): 70,- Kč, rodinné pasy: 50,- Kč. 
Kontaktní adresa: Klub sportu a kultury Vlč-
nov, Hlucká 186, 687 61 Vlčnov, tel: +420 572 
675 130, +420 572 675 500, fax: +420 572 675 
130, e-mail: ksk@vlcnov.cz, www.ksk.vlcnov.
cz, další informace také na: www.slovackemu-
zeum.cz.

Soubor lidových staveb – Topolná 
č.p. 90 a 93
– stálá expozice lidového bydlení a kovář-
ství na Slovácku

Zemědělské usedlosti, památky lidového sta-
vitelství, přibližují obydlí s patrovou komorou, 
expozicí rybářství a praní prádla, v traktu dvora 
jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovo-
ce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, 
polní kříž.

Topolná, nad kostelem, celoročně pro pře-
dem objednané skupiny (tel.: A. Knot, +420 
572 508 247.)





Přednášky
ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE DO WAD BEN 
NAGA
Prezentace výsledků 3. výkopové sezóny expedi-
ce Národního muzea do Republiky Súdán.

Přednáška  PhDr. Pavla Onderky představí vý-
sledky další sezóny v Súdánu. Expedici se poda-
řilo, mimo jiné, odkrýt části pozůstatků jednoho 
z chrámů původního velkého komplexu ve Wad 
Ben Naga, které bylo před dvěma tisíci lety jed-
ním z center Merojského království ve starověké 
Núbii. Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muze-
um v Uherském Hradišti.
Přednáškové centrum SM, Štefánikova 
1285, čtvrtek 19. dubna v 17 hodin, vstup 
volný.

CESTA PO JIŽNÍ AMERICE
Přednáška MUDr. Zdeňka Horáka o jeho puto-
vání po zemích Latinské Ameriky (Peru, Bolívie, 
Argentina, Uruguay, Brazílie). Pořádají Muzejní 
spolek a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Přednáškové centrum SM, Štefánikova 
1285, čtvrtek 26. dubna 2012 v 17 hodin, 
vstup volný.

Výstavy mimo objekty muzea
Archeoskanzen Modrá

ZA SKVOSTY PRAVĚKU A VELKÉ MORAVY. 
100 LET ARCHEOLOGIE NA MODRÉ 1911–
2011
Výstava ze sbírek Moravského zemského muzea 
v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

Velikonoce ve Slováckém muzeu

pondělí 2. 4. 2012
Zdeňka Rajsiglová – kraslice polepované slá-
mou
Eva Víchová – modelování keramiky
Leoš Křižka – pletení z proutí a pedigu

úterý 3. 4. 2012
Rostislav Stloukal – pletení žil
Marie Sekaninová – kraslice škrabané
Žáci a žákyně Střední školy průmyslové, 
hotelové a zdravotnické v Uherském Hra-
dišti, obor cukrář – pečivo z kynutého těsta 
– mazance, jidášky 

středa 4. 4. 2012
Vlasta Brunclíková – zvykoslovné pečivo
Marie Zajícová – kraslice batikované novoves-
ké
Studenti 3. ročníku SOU Lesnického a ry-
bářského v Bzenci: Matouš Zdražil, Lucie 
Oravová, Radka Večeřová – dřevořezba
Hlavní budova Slováckého muzea ve Sme-
tanových sadech, 9.00–12.00, 12.30–16.00 
hodin.

Velikonoční tvořivé dílny

Ve dnech 2.–4. dubna budou v hlavní budo-
vě Slováckého muzea ve Smetanových sadech 
připraveny pro školy všech stupňů a typů (MŠ, 
ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUPŠ) pracovní dílničky s tvůrci-lek-
tory, kteří se zaměřují na práci s přírodninami 
a budou se názorně věnovat zhotovování kras-
lic, pečiva, pletení pomlázek či výrobě píšťalek 
z vrbového porutí. Žáci si tak mohou pod je-
jich dohledem prakticky vyzkoušet předváděné 
techniky.

pondělí 2. 4. 2012
modelování z hlíny – vajíčka, zvířátka; kraslice 
polepované slámou, kraslice zdobené 
voskovým reliéfem

úterý 3. 4. 2012
kraslice zdobené voskovým reliéfem, pletení žil, 
pečení mazanců a jidášků

středa 4. 4. 2012
kraslice zdobené voskovým reliéfem, výroba 
drobného zvykoslovného pečiva, výroba píšťa-
lek z vrbového proutí

Vstupné na tvořivé dílny 20,- pro jednoho žáka, 
pedagogický doprovod zdarma.
Bonusem ke vstupence je volný vstup na 
všechny aktuální výstavy.

Termín si můžete (pro skupinu max. 45 dětí
s doprovodem) rezervovat: 

Mgr. Kateřina Kamrlová, 
e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuzeum.cz

mobil: 607 546 263





Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

ŽELEZNÁ LADY
čt 1. 4. 17.30, ne 8. 4. 18.15 hod.   
Režie: PHYLLIDAA LLOYD / V. Británie 2011 
/ 105 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 
100 Kč
Film ukazuje jedenáctileté působení Margaret 
Thatcherové působení v pozici předsedkyně 
britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale 
i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc. 
2x Oscar 2012

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA
ne 1. 4. 20.00, po 2. 4. 20.00, út 3. 4. 17.30, čt 
5. 4. 20.00, pá 6. 4. 18.00, so 7. 4. 18.00, ne 8. 
4. 20.15, po 9. 4. 20.00, po 30. 4. 20.00 hod. 
Režie: JAN PRUŠINOVSKÝ / ČR 2012 / 
104 min. / od 12 let / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se  
současný fenomén a možná nejslavnější fotba-
lový klub v Česku objevuje i na plátnech kin. 

PROBUDÍM SE VČERA 
po 2. 4. 17.30, út 10. 4. 17.30 hod.  
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / ČR 2012 / 
120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Komedie ze školního prostředí s originální zá-
pletkou s rodačkou z Vlčnova Evou Josefíkovou 
a Jiřím Mádlem v hlavních rolích. 

SIGNÁL
st 4. 4. 10.00, st 11. 4. 17.30 hod.
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / ČR 2011 / 
115 min. / přístupný / D-Cinema / 80 Kč
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii To-
máše Řehořka. 

HUNGER GAMES
čt 5. 4. 18.00, pá 6. 4. 16.00 hod.
Režie: GARY ROSS / USA 2012 / 142 min. / 
přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

Film vznikl na motivy světoznámé trilogie Hun-
ger Games, která se světem šíří jako oheň. 

TITANIC [3D] 
pá 6. 4. 20.00, so 7. 4. 20.00 hod.
Režie: JAMES CAMERON / USA 2012 / 194 min. 
/ přístupný /dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Letos to bude 100 let, co se potopil titanic. Při 
této příležitosti se stejnojmenný oscarový fi lm  
vrací na plátna kin v jedinečném, precizním 3D. 

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV [3D] 
so 7. 4. 16.00 hod.
Režie: BRAD PEYTON / USA 2012 / 94 min. 
/ přístupný / dabing / 3D-Cinema / 90 Kč
Pokračování celosvětově úspěšného dobro-
družného fi lmu Cesta do středu země z roku 
2008. 

JAN PAVEL II. – HLEDAL JSEM VÁS 
Veliké noce v kině
ne 8. 4. 16.30 hod.
Režie: JAROSLAW SZMIDT / Polsko 2011 / 
90 min. / přístupný / titulky / 60 Kč
Nový polský dokumentární fi lm věnovaný Janu 
Pavlu II. vznikal čtyři roky. 

SNĚHURKA 
ne 8. 4. 15.30, po 9. 4. 15.30, st 11. 4. 15.30, 
pá 13. 4. 16.00 hod.
Režie: TARSEM SINGH / USA 2012 / 106 min. / 
přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč  
Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat 
vládu nad královstvím. Uprchlá princezna (Lily 
Collins) se však jen tak snadno nevzdá…

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV [3D] 
po 9. 4. 17.30 hod.
Režie: MARTIN SCORSESE / USA 2011 / 126 
min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
Jeden z nejslavnějších režisérů naší éry vás zve 
na úžasnou výpravu. 5x Oscar 2012





VRÁSKY Z LÁSKY 
čt 12. 4. 18.00, 20.00, pá 13. 4. 18.00, so 14. 4. 
20.00, ne 15. 4. 17.00, po 16. 4. 19.30, út 17. 
4. 17.30, st 18. 4. 17.30, ne 29. 4. 20.00 hod. 
Režie: JIŘÍ STRACH / ČR 2012 / 101 min. / 
přístupný / D-Cinema / 110 Kč
Nový český fi lm s J. Bohdalovou a R. Brzoboha-
tým vypráví o dojemném i humorném setkání 
dvou lidí, kteří navzdory svému věku chtějí užít 
podzim života naplno.

S LEDOVÝM KLIDEM
pá 13. 4. 20.00 hod. 
Režie: MABROUK EL MECHRI / USA 2012 / 120 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Jeho rodina je unesena. Pokud ji chce Will ješ-
tě někdy vidět, musí nejen vypátrat únosce, ale 
také odhalit vládní tajemství.

MODRÝ TYGR
ne 1. 4. 15.30, so 14. 4. 16.00 hod.
Režie: PETR OUKROPEC / ČR 2011 / 90 min. 
/ přístupný / D-Cinema / 80 Kč
Dobrodružný, magický a humorný rodinný fi lm 
vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. 
 
KOUPILI JSME ZOO
so 14. 4. 17.45 hod.
Režie: CAMERON CROWE / USA 2011 / 138 
min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Vtipný a povzbuzující příběh o magické síle ro-
diny, která dokáže držet pohromadě tváří v tvář 
výjimečným podmínkám a situacím. 

KRÁLOVSKÁ AFÉRA 
ne 15. 4. 19.30, po 16. 4. 17.00 hod.
Režie: NIKOLAJ ARCEL / Dánsko, Švédsko, 
ČR, Německo 2012 / 128 min. / od 12 let / 
titulky / 80 Kč
Královská aféra je příběhem vášnivé a zakázané 
lásky, která změnila celý národ. Film, který vzni-
kal v Česku a v české koprodukci, dostal letos v 
Berlíně dva Stříbrné medvědy.

VRTĚTI ŽENOU 
čt 19. 4. 18.15, ne 22. 4. 20.00, po 23. 4. 19.00 hod.
Režie: TANYA WEXLER / Velká Británie 2011 / 
100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. 

BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD 
čt 19. 4. 20.00, ne 22. 4. 17.30 hod. 
Režie: JOHN MADDEN / V. Británie 2011 / 
124 min. / přístupný / titulky / D-Cinema 
/ 90 Kč
Báječný hotel Marigold v Indii má být místem 
odpočinku pro skupinu noblesních důchodců 
z V. Británie. Hotel ještě ale není tak úplně ho-
tový…

BITEVNÍ LOĎ
po 23. 4. 17.00, st 25. 4. 17.30 hod. 
Režie: PETER BERG / USA 2012 / od 12 let / 
titulky / D-Cinema / 90 Kč
Bitva o Zemi začne na vodě. Sličnou dělostřel-
kyni si zahrála také popová hvězda Rihanna.

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
čt 26. 4. 18.15, pá 27. 4. 17.45, so 28. 4.18.00, 
ne 29. 4. 18.15, po 30. 4. 17.30 hod.
Režie: MARTIN DOLENSKÝ / ČR 2012 / 102 
min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
Nová česká komedie podle knižního bestselleru 
Johany Rubínové.

JAKO BYCH TAM NEBYLA  
Ozvěny DEF 2012
čtvrtek 26. 4. 20.00 hod.
Režie: JUANITA WILSON / Irsko, Makedo-
nie, Švédsko 2010 / 109 min. / od 15 let / ti-
tulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
Snímek, který se vrací k událostem války na Bal-
káně, vznikl na motivy skutečných událostí. 

PIRÁTI [3D]   
pá 27. 4. 16.00, ne 29. 4. 16.30 hod.
Režie: PETER LORD, JEFF NEWITT / Velká 
Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / 
dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
Co všechno se přihodí bandě bodrých smolař-
ských pirátů, když křižují sedm moří v dobro-
družství hodném barona Prášila?





Kvalitní klubové a cenami ověnčené fi lmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. Průkazku ARTu na rok 2012 si za 60 Kč můžete zakoupit 
před představením ART nebo Zlatého fondu. Výhody: slevy od Asociace českých 
fi lmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu 
a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  
50% sleva na průkaz ZF; pravidelné informace mailem.

KLUK NA KOLE    
út 3. 4. 20.00 hod.
Režie: JEAN-PIERRE DARDENNE, LUC 
DARDENNE / Francie, Belgie, Itálie 2011 / 
87 min. / přístupný / titulky / 65, 75 Kč
Příběh dvanáctiletého Cyrila, kterého otec 
umístí do dětského domova. Při jednom ze 
svých útěků za otcem se Cyril seznámí s kadeř-
nicí Samanthou, která se rozhodne, že se o něj 
začne starat. Film získal Velkou cenu poroty 
v Cannes. 

VRAŽEDNÝ AEROBIK   
Ozvěny Festivalu Otrlého Diváka
st 4. 4. 18.00 hod. / Mír
Režie: DAVID A. PRIOR / USA 1987 / 82 min. 
/ od 15 let / simultánní překlad / 40, 60 Kč
Ti, kteří vraždění mezi činkami a propocenými 
tílky přežijí, na konci pochopí, že každé místo 
má takového zabijáka, jakého si zaslouží.

MÍR NASLEPO     
Ozvěny Festivalu Otrlého Diváka
st 4. 4. 20.30 hod. / Mír

90 min. / simultánní překlad / vstupné 
dobrovolné
Když přijmete naši hru, nebudete do poslední 
chvíle vědět, na jaký fi lm jste se vypravili. Zato 
budete mít jistotu, že ze své peněženky přispě-
jete přesně takovou částkou, jakou sami uznáte 
za vhodnou... 

MÁME PAPEŽE    
Veliké noce v kině
út 10. 4. 20.00 hod.
Režie: NANNI MORETTI / Itálie, Francie 
2011 / 104 min. / od 12 let / titulky / D-Ci-
nema / 70, 80 Kč 
Právě zvolený papež se odmítá ujmout funkce. 
Vatikán proto povolá uznávaného psychiatra, 
aby vyřešil neobvyklou situaci. 

KŘTINY 
st 11. 4. 20.00 hod. 
Režie: MARCIN WRONA / Polsko 2010 / 86 
min. / od 15 let / titulky /D-Cinema / 70, 80 Kč
Drsný, avšak velmi lidský příběh současného 
varšavského podsvětí, kde vládne zákon ulice 

KRÁL Z OSTROVA BASTØY  
Ozvěny DEF 2012
pá 27. 4. 20.00 hod.
Režie: MARIUS HOLST / Norsko, Francie, 
Švédsko, Polsko 2010 / 117 min. / od 15 let 
/ na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
Ostrov Bastøy slouží jako velké nápravné zaříze-
ní pro chlapce. Disciplína, těžká manuální práce 
a tvrdé tresty jsou metody, které zlomí i ty nej-
vzpurnější…

HAVRAN 
so 28. 4. 20.00 hod. 
Režie: JAMES MCTEIGUE / USA, Maďarsko, 
Španělsko 2012 / 111 min. / od 15 let / titul-
ky / D-Cinema / 90 Kč
Detektiv je povolán k případu brutální vraždy dvou 
žen. Při pátrání zjistí, že zločin se až nápadně podo-
bá smyšlené vraždě, popsané v povídce E. A. Poa…

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA   
so 28. 4. 16.00 hod.
Režie: CHRISTOPHE BARRATIER / Francie 
2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-
-Cinema / 100 Kč
Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události 
druhé světové války, v malé francouzské vesnici 
v ústraní si hrají na válku děti…





Projekce nejvýznamnějších fi lmů světové i domácí kinematografi e každý čtvrtek od 16 hodin. 
Výhody: vstup zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací mailem každý týden; mož-
nost zápůjček DVD i fi lmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na 
semináře ad. Průkazku na novou sezónu 2011-2012 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/
registrace a uhrazení 50 Kč vyzvednout před představením ZF nebo ARTu.

EVANGELIUM SV. MATOUŠE  
Veliké noce v kině
čt 5. 4. 15.30 hod.
Režie: PIER PAOLO PASOLINI / Itálie, Fran-
cie 1964 / 135 min. / titulky / od 15 let / na 
průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Jeden z nejznámějších Pasoliniho snímků pat-
ří mezi nejvýznamnější fi lmová díla s biblickou 
novozákonní tematikou. 

a nejsilnějšího gangu. Vítěz Grand Prix na Me-
zinárodním fi lmovém festivalu Praha – Fe-
biofest 2011.

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY 
út 17. 4. 20.00 hod.
Režie: ANDREAS DRESEN / Německo, Francie 
2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
Simone a Frank se právě se dvěma dětmi nastě-
hovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají 
tragickou zprávu: Frank má rakovinu a nezbývá 
mu mnoho času. 

KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ + INDIÁN-
SKÉ INSPIRACE   
Týden pro Zemi
st 18. 4. 20.00 hod. 
75 + 26 min. / titulky / přístupný / 30, 50 Kč

KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
Režie: VILIAM POLTIKOVIČ / ČR 2010 / 75 min. 
Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portré-
tem známé osobnosti - jde spíše o zachycení 
jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k 
věcem, které se dotýkají každé bytosti. 

INDIÁNSKÉ INSPIRACE
ČR 2011 / 26 min. 
Herec Jaroslav Dušek a psychoterapeut Pjér la 
Šé‘z, kteří se léta inspirují zejména kulturou Tol-
téků, jsou průvodci dokumentem o vlivu indiá-
nů Mezoameriky na život v Čechách. 

TADY TO MUSÍ BÝT 
út 24. 4. 20.00 hod.
Režie: PAOLO SORRENTINO / Francie, 
Itálie, Irsko 2011 / 118 min. / přístupný / 
D-Cinema / titulky / 70, 80 Kč
Cheyenne je bývalá rocková hvězda. Smrt jeho 
otce, se kterým dlouhých 30 let nekomuniko-
val, ho zavede zpět do New Yorku. Film získal 
v Cannes Cenu ekumenické poroty a nomi-
naci na Zlatou palmu.

DÝCHAT    
Ozvěny DEF 2012
středa 25. 4. 20.00 hod.
Režie: KARL MARKOVICS / Rakousko 2011 / 
93 min. / přístupný / titulky / na průkazku 
ART a ZF zdarma, 50 Kč
Ve fi lmu Dýchat zprostředkovává režisér pod-
manivý vhled do lidské psychiky. Ocenění: 
MFF Cannes 2011: Cena „Label Europa Ci-
nemas“ ad.

UCHO                 
čt 12. 4. 16.00 hod.
Režie: KAREL KACHYŇA / ČR 1970 / 94 min. 
/ na průkazku ZF zdarma, 50 Kč 
Komorní psychologické drama, v němž se obje-
vují prvky satiry, frašky, grotesky, kriminálního 
fi lmu a dokonce i momenty hitchcockovského 
ladění. Ocenění: Zlatá palma 1990 (nomina-
ce), Golden Kingfi sher – Plzeňský fi lmový 
festival 1990.





MALOVÁSEK – JARNÍ DEKORACE DO 
KVĚTINÁČŮ
ne 1. 4. 14.30 hod. / zdarma
Všechno kvete a tak si vyrobíme barevné motýl-
ky a kytičky, které rozveselí váš pokojíček.

MODRÝ TYGR
ne 1. 4. 15.30 hod.
Režie: PETR OUKROPEC / ČR 2011 / 90 min. 
/ přístupný / D-Cinema / 70, 80 Kč
Co se stane, když se ve městě objeví modrý 
tygr? 

BIJÁSEK – Projekce dětských a rodinných fi lmů. Stane-li se členem, získáte slevy na vstupné a jiné výhody. Na 
představení Bijásku má samozřejmě vstup kdokoliv – platí však plné vstupné. Průkazku na školní rok 2011/2012 si mů-
žete po registraci na www.mkuh.cz/registrace za 50 Kč zakoupit před představením v kině Hvězda.
MALOVÁSEK – Každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne 
Malovásek, kde se děti seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Vstup zdarma.
ANIMÁSEK  –  Dětské animační díly se konají každou středu od 16.00 do 17.30 hod. v Kině Hvězda. Členství: za-
čátečníci nebo pokročilí 9-15 let. Cena: 250 Kč (pololetí), školní rok 400 Kč; absolventi: 150 Kč pololetí, školní rok 
250 Kč. Výhody: za 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového fi lmu ad. Průkazku si můžete po registraci na 
www.mkuh.cz/registrace zakoupit v kině Hvězda..
Další informace získáte na www.mkuh.cz nebo na tel. 576 514 200. 
Projekty fi nančně podporuje Nadace Děti-Kultura-Sport. 

MONSTRA OCEÁNŮ - PRAVĚKÉ DOB-
RODRUŽSTVÍ [3D] 
st 4. 4. 15.30 hod.
Režie: SEAN MACLEOD PHILLIPS / USA 
2007 / 40 min. / přístupný / dabing / 3D-
-Cinema / 60, 70 Kč
V naučném 3D fi lmu z dílny National Geogra-
phic ožívají výjimeční mořští plazi z éry dino-
saurů. 

MALOVÁSEK – PAPÍROVÁ VAJÍČKA 
S VOSKOVÝM VZOREM 
neděle 8. 4. 14.30 hod. / zdarma
Velikonoce jsou za dveřmi a k nim mimo po-

POŘADY PRO DĚTI

OBRAZY STARÉHO SVĚTA + JEDEN ROK                             
Týden pro Zemi
čt 19. 4. 16.00 hod.
64 + 58 min. / přístupný / na průkazku ZF 
zdarma, 50 Kč

OBRAZY STARÉHO SVĚTA
Režie: DUŠAN HANÁK / Československo 
1972 / 64 min.
V osobitém sociálním a uměleckém dokumentu 
Hanák sleduje vnímavým pohledem staré ven-
kovany, kteří zdánlivě žijí na okraji společnosti. 

JEDEN ROK
Režie: BŘETISLAV RYCHLÍK / ČR 1998 / 58 min. 
Dokumentární fi lm o životě sedmi starých lidí 
v podhorských obcích a samotách Bílých Kar-
pat. 

KŘÍDLA SLÁVY + HOST: OTAKAR 
VOTOČEK          DEF 2012 - doplněk
čt 26. 4. 16.00 hod.
Režie: OTAKAR VOTOČEK / Nizozemsko 
1990 / 116 + 20 min. / titulky / na průkazku 
ZF zdarma
Film natočil český režisér Otakar Votoček, kte-
rý v době komunismu žil v Nizozemí. Filmový 
historik a publicista Jiří Voráč se dlouhodobě 
věnuje mapování tvorbě českých a slovenských 
fi lmových tvůrců v emigraci.





mlázky neodmyslitelně patří i vajíčka. Proto si 
namalujme barevná vajíčka, která si můžeme 
pověsit třeba na stěnu nebo do kytice zlatého 
deště.

SNĚHURKA
ne 8. 4. 15.30, st 11. 4. 15.30 hod.
Režie: TARSEM SINGH / USA 2012 / 106 
min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80, 
100 Kč  
Sněhurka ožívá v novém dobrodružném příbě-
hu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady.

MALOVÁSEK – CHOBOTNICE Z PET LAHVÍ 
ne 15. 4. 14.30 hod. / zdarma
Z prázdných plastových lahví můžeme lehce vy-
robit veselou či děsivou chobotnici. 

BROUČKOVA RODINA
ne 15. 4. 15.30 hod.
Režie a výtvarník: D. DOUBKOVÁ, Z. MILER / 
Československo 1975 – 1982 / 62 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Královna koloběžka, Broučci 
z roští, Mikeš hrdina, Cvrček a slepice ad.

KRÁLOVSTVÍ HMYZU [3D]  
Týden pro Zemi
st 18. 4. 15.30 hod.
Režie: MIKE SLEE / V. Británie 2003 / 40 min. 
/ dabing / přístupný / 3D-Cinema / 60, 70 Kč
Akční přírodní drama z deštného pralesa v ab-
solutně pohlcujícím 3D. 

MALOVÁSEK – ZVÍŘÁTKA Z ROLIČEK 
Týden pro Zemi
ne 22. 4. 14.30 hod.
Koná se týden pro Zemi, tak proč nezužitkovat 
roličky od toaletního papíru třeba tak, že z nich 
vyrobíte třeba veselého myšáka nebo marťana?

VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
[3D]    Týden pro Zemi
ne 22. 4. 15.30 hod.
Režie: JEAN-JACQUES MANTELLO / V. Bri-
tánie 2009 / 81 min. / dabing / 3D-Cinema 
/ 80, 90 Kč
Fascinující výlet do světa pod hladinou ve for-
mátu 3D. 

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA 
st 25. 4. 15.30 hod.
Režie: CHRISTOPHE BARRATIER / Francie 
2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-
-Cinema / 80, 100 Kč
Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události 
druhé světové války, v malé francouzské vesnici 
v ústraní si hrají na válku děti…

MALOVÁSEK – ORIGAMI
ne 29. 4. 14.30 hod.
Origami je původně japonské skládání z papíru. 
Přijďte si vyzkoušet poskládat různé zvířátka či 
tvary a zjistíte, co na tom ti Japonci mají.

HLEDÁNÍ (NE)ZTRACENÉHO ČASU: 
TÁBOR ČERNÉHO DELFÍNA + JEST-
ŘÁB + NA DOBRÉ STOPĚ
100 let českého skautingu
ne 29. 4. 14.00 hod.
Pásmo fi lmů u příležitosti oslav 100 let skau-
tingu a velké výstavy v kině Hvězda uvede tyto 
snímky: Československo 1967 + 1984 + 1948 
/ 23 + 30 + 73 min. / 20, 40 Kč

TÁBOR ČERNÉHO DELFÍNA
Československo 1967 / 23 min.
Režie: HYNEK BOČAN / Hrají: Ivan Vyskočil, 
Jaroslav Foglar ad.
Pěkný hraný dětský dokument (s dabingem teh-
dy dvacetiletého Ivana Vyskočila) podle knižní 
předlohy od Jaroslava Foglara „Poklad Černého 
delfína“, o prázdninách turistického oddílu TJ 
Radlice „Hoši od bobří řeky“, který v šedesá-
tých letech vedl právě spisovatel Jaroslav Foglar. 

JESTŘÁB
Československo 1984 / 30 min.
Unikátní a neznámý portrét Jaroslava Foglara.

NA DOBRÉ STOPĚ
Režie: JOSEF MACH / Československo 1948 
/ 78 min.
Skautský fi lm, dobrodružný příběh pro mládež 
z prostředí junáckého prázdninového tábora 
vodáků. První, a zatím poslední skautský fi lm 
v historii české kinematografi e vypráví dobro-
družný příběh z prázdninového tábora vodáků, 
kteří odhalí bandu nebezpečných diverzantů.





Jít se podívat na „dospělácký“ fi lm do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, 
chybí nejvíce. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ fi lmová představení. Kočárek 
mohou rodiče „zaparkovat“ také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu fi lmu! Stejně tak se 
počítá s přebalováním či kojením a krmením z fl ašky. Projekce fi lmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným 
osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí 
většiny dětí během projekcí. Vyzkoušejte!

BABY BIO

SIGNÁL
st 4. 4. 10.00 hod.
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / ČR 2011 / 115 
min. / přístupný / D-Cinema / 50 Kč (jen za 
dospělého diváka)
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak 
trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří 
sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos 
(Vojta Dyk).

ARTIST     
st 18. 4. 10.00 hod.
Režie: MICHEL HAZANAVICIUS / Francie, 
Belgie 2011 / 100 min. / od 12 let / titul-
ky / D-Cinema / 50 Kč (jen za dospělého 
diváka)
Upřímný a zábavný návrat do klasického ame-
rického fi lmu. Film získal 5 Oscarů 2012 
a také 3 Zlaté Glóby. 

Městská kina - koncerty, výstavy, besedy

MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE + 
HOST: PETR SKOUMAL
pátek 20. 4. 19.30 hod. / kino Hvězda
Vstupné: předprodej 260 Kč, na místě 300 Kč
V pátek 20. 4. vystoupí v sále kina Hvězda 
v Uherském Hradišti jeden z nejvýraznějších 
českých rockových autorů a zpěváků Michal 
Prokop se skupinou Framus Five (včetně Luboše 
Andršta a Jana Hrubého). Hostem večera bude 
Petr Skoumal.

Předprodejní místa: pokladna kina Hvěz-
da, MIC UH, Record UH, ag. Vichr UH, klub 
Mír; Panský dům Uh. Brod, IC Hodonín, IC 
Zlín. Lístky na koncert nebude možno re-
zervovat přes rezervační systém MKUH. 
Více na: www.mkuh.cz

PAVEL MARIA SMEJKAL: OSUDOVÉ 
KRAJINY - Nejslavnější fotografi e světa 
jak je neznáte
(16. 3.– 15.4.) / foyer kina Hvězda
Výstava Osudové krajiny představuje výběr 
z tvorby Pavla Márie Smejkala za posledních 
deset let a poukazuje na jeho fascinaci historií 
a samotným médiem fotografi e. Práce se vždy 
týkají reprezentační funkce tohoto hlavní-
ho obrazového média, našich možností tuto 
obrazovou zprávu číst a interpretovat, jako 
i číst a interpretovat další vztahy a konota-
ce, které se na historické fotografi e navázali 
v průběhu vývoje fotografi e jako takové. 
http://www.pavelmaria.com/

STO LET ČESKÉHO SKAUTINGU
Skautské stopy v Uherském Hradišti aneb 
Od Kmene Řvavých k Psohlavcům 
(Výstava ve foyer kina Hvězda, 24. 4 – 15. 5.) 

Více informací najdete na straně (19).





Plán A3V na I. pololetí 2012

DUBEN
pondělí 2.4. Geologická minulost Země, 
Mgr. Stanislav Ohera, Reduta - zkušebna, 14.30
středa 4.4. Zajímavosti české a světové lite-
ratury, Mgr. Helena Jarocká, Reduta 14.30
středa 11.4. Základy filatelie s přihlédnutím 
k emisím Vatikánu, I. část, Vladimír Kaška, 
Reduta, 14.30
pondělí 16.4. Základy filatelie s přihlédnutím 
k emisím Vatikánu, II. část, Vladimír Kaška, 
Reduta, 14.30
úterý 17.4. Kapitoly z výtvarného umění, Jak 
prodat vycpaného žraloka za 13 milionů liber   
- pohled na světový trh se současným umě-
ním a jeho principy, MgA. Lukáš Malina, 
Reduta 14.30
pondělí 23.4.  O snech, Ing. Julius Kodrík, 
Reduta 14.30
čtvrtek 26.4. Sergej Alexandrovič Jesenin 
versus Majakovskij, Věra Heidlerová, Reduta 
14.30
pondělí 30.4. Sedm záhad okolo Měsíce, 
Ing. Ján Hradský, Reduta - zkušebna, 14.30

KVĚTĚN
středa 2.5. Zajímavosti české a světové lite-
ratury, Mgr. Helena Jarocká, Reduta 14.30
čtvrtek 10. 5. Obrázky z Číny I. Mgr. Jana 
Vařachová, Reduta 14.30
úterý 15.5. Kapitoly z výtvarného umění, Sou-
časná česká mladá malba, MgA. Lukáš Mali-
na, Reduta 14.30
čtvrtek 24. 5. Obrázky z  Číny II. Mgr. Jana 
Vařachová, Reduta 14.30
pondělí 28.5. určování vzdáleností ze spekter 
hvězd, Mgr. Stanisav Ohera, Reduta - zkušeb-
na,  14.30

ČERVEN
pondělí 4.6. Průvodce letní oblohou, Ing. Ján 
Hradský, Reduta - zkušebna, 14.30
středa 6.6. Stromy nás léčí, Ing. Julius Kodrík, 
Reduta 14.30
úterý 12.6. Kapitoly z výtvarného umění, 
Street Art - umění vytvářené na veřejných 
místech, MgA. Lukáš Malina, Reduta 14.30
středa 13.6. Košt vína, závěrečná schůze A3V, 
předání programů na další pololetí, Reduta - 
velký sál, popl. 30 Kč, 16 -20 hodin

pondělí 25.6. Dvojhvězdy a vícenásobné 
hvězdné systémy, Ing. Ján Hradský, Reduta - 
zkušebna, 14.30
Upozornění:
na I. pololetí 2012 platí oranžové průkazky. 
S průkazkou máte 50% slevu na vybrané po-
řady a abonomá Klubu kultury. Sledujte naše 
programové plakáty. Na výlety a zájezdy se 
můžete přihlásit u Ley Slováčkové v úřední 
dny, tj. úterý a středa 9 - 11, 13 - 15. O prázd-
ninách A3V nepracuje a úřední hodiny ne-
jsou. Kontakt: Lea Slováčková, 724 343 701, 
572 430 424, e-mail: slovackova@kkwwh.cz.

Do oblastních předkol 38. ročníku soutěže dět-
ských zpěváků lidových písní, která proběhla 15. 
a 16. 3. v Uh. Brodě a v Uh. Hradišti, se přihlásil 
rekordní počet 192 zpěváčků. Pro finále v neděli 15. 
dubna od 15 hodin ve velkém sále Klubu kultury 
v Uh. Hradišti vybrala porota 33 účastníků, které 
doprovodí cimbálová muzika Ohnica. Budou to 
David Gregor z Uh. Hradiště, Jan Klabačka z Uh. 
Brodu, Ester Kocábová z Kunovic, Anna Kropáčo-
vá z Buchlovic, Tereza Martišová ze Suché Loze, 
Jan Miškar z Nivnice a Karolína Trčálková z Vések 
(mateřské školy). Dále Barbora Fornůsková z Ku-
novic, Amálie Koníčková z Hradčovic, Lukáš Kuruc 
z Nivnice, Lucie Němečková z Pašovic a Lucie Kyd-
líčková a Šarlota Zálešáková z Uh. Hradiště (1. a 2. 
třída ZŠ), Klára Horalíková a Natálie Provodovská 
z Březové, Dorota Ingrová z Modré, Mirjam Lisoň-
ková z Uh. Brodu, Marek Pavlica ze Starého Města 
a Pavlína Šedová z Buchlovic (3. a 4. třída ZŠ), Lu-
káš Balajka z Modré, Martin Bobčík ze Suché Loze, 
Veronika Filípková z Jankovic, Karolína Koníčková 
z Hradčovic, Ondřej Mikulec z Nivnice, Helena 
Šťastná z Vážan a Barbora Tymrová z Buchlovic (5. 
a 6. tř. ZŠ), Barbora Gajdošová a a Patrik Matu-
šima z Uh. Hradiště, Eliška Hodulíková z Bystřice 
p. L., Barbora Kubáníková a Aneta Lekešová z Uh. 
Brodu, Anna Minksová z Velké n. V. - ZŠ Uh. Hradi-
ště a Renata Šťastná z Vážan (6. až 9. tř. ZŠ) 

mp

Ve finále zazpívá 38 „slavíčků“





Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

PŘEHLED AKCÍ NA DUBEN

5. 4. - čtvrtek - Velikonoční prázdniny - vý-
tvarné tvoření na domečku od 9.-13.00 hod., 
děti si vyrobí „jarní zahrádku“ a „Tašku na po-
mlázku“, cena 90,-- Kč. Na akci je nutno se pře-
dem telefonicky přihlásit do 30. 3. 2012, info:  
Martina Dörrová, tel. 605 203 064
5. 4. - čtvrtek - Velikonoční aerobní soustře-
dění děvčat z kroužků aerobic, infor: Jana Sku-
ciusová, tel. 605 203 065
11. 4. - středa - Krajské kolo v recitaci, určeno 
jako postupová soutěž pro žáky základních 
škol a víceletých gymnázií, Gymnázium UH, 
info: Martina  Dörrová, tel. 605 203 064
15. 4. - neděle - Zazpívej slavíčku - regionální 
kolo v Klubu kultury v UH od 15.00 hod., děti 
soutěží v interpretaci lidových písní, info: Marti-
na  Dörrová, tel. 605 203 064
16. 4. - pondělí - uzávěrka výtvarné soutěže 
Vzácní obyvatelé naší přírody (do 16.00 hod.), 
cí lem soutěže je buď vytvořit plakát nebo infor-
mační leták na téma ochrana vzácných druhů 
rostlin a živočichů, nebo výtvarnou práci na 
téma Můj příběh zabývající se způsobem živo-
ta různých druhů rostlin či zvířat (součástí může 
být i krátký příběh), Soutěž je určena pro všech-
ny věkové kategorie. Info: Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233
18. 4. - středa - beseda na téma Naturová 
území v okolí Uh. Hradiště s ing. Jaroslavem 
Hrabcem proběhne v Redutě. Tato beseda je 
součástí Týdne pro Zemi. Info:Lenka Pavelčíko-
vá, tel. 733 500 233
19. - 26. 4. - výstava s doprovodným výukovým 
programem Život věcí, v době od 8. - 16.00 hod. 
v Přírodovědném centru Trnka UH (ZŠ Za Alejí ), na 
výukový program je nutné se předem přihlásit, 
info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233
20. 4. - pátek - DEN ZEMĚ - 9. - 17.00 hod., 
Masarykovo nám. UH, součástí programu je 
ekojarmark, tvořivá kůlna, soutěže, vystoupení 

kroužků z Domu dětí a mládeže Šikula, vyhláše-
ní výtvarné soutěže, akce je součástí Týdne pro 
Zemi, info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233
21. 4. - sobota - Den Země v Kovosteelu Staré 
Město, zahrada v areálu firmy od 13.-19.00 hod., 
čekají vás soutěže, hry, tvoření, pohádková ces-
ta, info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842
22. 4. - neděle - Den Země v Kunovském lese 
od 13. - 17.00 hod. sraz u pískoviště, odpolední 
procházka pro rodiny s dětmi s povídáním o pří-
rodě spojené s plněním úkolů. info: Lenka Pavel-
číková, tel. 733 500 233
25. 4. - středa - povídání s porodní asis-
tentkou Veronikou Zelinkovou na téma tě-
hotenství, porod, miminko a jeho potřeby, 
masáže, aromaterapie, homeopatie na závěr 
ukázka cvičení na posílení pánevního dna, Dia-
konie UH - od 10.00 hod., info: Jana Skuciusová, 
tel. 605 203 065

NABÍDKA TÁBORŮ NA LÉTO

Pobytové:
15. - 22. 7. - Vápenice, všeobecný „Jak se do lesa 
volá, tak se z lesa ozývá“, Hl. Ved. Renata Hlav-
sová, cena 3.150 Kč
23. - 29. 7. - Lopeník - „Zázračná planeta“, 
hl. ved. Lenka Pavelčíková, cena 3.200 Kč
6. - 12. 8. - Trnava u Zlína - „Dobrodružná 
cesta staletími“, hl. ved. Martina Dörrová, 
cena 3.100 Kč
12. - 18. 8. - Smraďavka - „Zlatá horečka 
na Smraďavce“, hl. ved. Jana Skuciusová, 
cena 3.100 Kč

Příměstské tábory
9. - 13. 7., 16. - 20. 7., 23. - 27. 7. - „Tajemný Golem“ 
- výtvarný, DDM UH, hl. ved. Bronislava Krysto-
vá, cena 1.050 Kč
30. 7. - 3. 8., 6. 8.-10. 8. - „Výprava k pramenům 
Amazonky“ - přírodovědný, Trnka - ZŠ  Za Alejí  UH, 
hl. ved. Vendula Sikorová, cena 950 Kč
13. - 17. 8., 20. - 24. 8., 27. - 31. 8. - „Vzhůru na 
Mount Everest“ - sportovní, DDM UH, hl. ved. Ka-
rel Šuranský, cena 900 Kč.

Na všechny tábory  je nutné se předem přihlásit 
572 551 347.   Více info na www.ddmsikula.cz.





Rodinné centrum AKROPOLIS

Stará Tenice 1195, Uh. Hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, 

www.akropolis-uh.cz

AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Výtvarka pro předškoláky s rodiči   
po 15.30 - 16.15 hod.
Hudebně - pohybový kroužek  3 - 6 let 
čt 15.30 - 16.15 hod.
Angličtina přípravka Basic 5 - 8 let      
út 16.00 - 17.00 hod.
Angličtina pokročilí  9 - 11 let 
po 16.30 - 17.30 hod.
Aerobik Baby přípravka 3 - 5 let
po 16.00 - 17.00 hod.
Aerobik Baby závodní 5 - 7 let
po 17.00 - 18.00 hod.
Aerobik Kids  a Children závodní  8 - 13 let 
út 16.00 - 17.00 hod.
Zumba pro děti  4 - 8 let 
út 17.00 - 18.00 hod. 
Dramaterapie pro děti 7 - 15 let  
čt 16.30 - 17.30 hod.
Hra na kytaru pro školáky 7 - 15 let 
po 16.30 - 17.30 hod.
Hra na kytaru s Miguelem pro všechny věk. 
kategorie a úrovně hraní 
út od 15.00, od 18.00, čt od 18.00 hod.

Možnost zapisů  nových dětí  do nabízených  
kurzů.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI
Po  dobu letních prázdnin (červenec - srpen)  
nabízíme     pro děti od 4 let  do 15 let příměst-
ské tábory,  vždy pondělí - pátek 8.00 – 16.30 
hod. Tábory vedou kvalifikovaní pedagogové. 
Po dobu tábora je dětěm zajištěn oběd a pitný 
režim. Rozpis táborů najdete na našich strán-
kách   www.akropolis-uh.cz , kde se můžete již 
přihlašovat.                 

AKTIVITY  PRO  RODIČE S  DĚTMI 
Veselé hraní pro rodiče s dětmi 
od 0,6 měsíců  do 3 let
út, st, čt, pá - rozděleno dle věk. kat.
Pohádková snoezelen pro děti 3 - 5 let 
čtvrtek 16. 00 - 17.00 hod. 
Mámo, táto, cvičme spolu! Pro rodiče s dětmi  
3 - 4 roky | úterý 15.00  -16.00 hod.

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ 
Jazykové kurzy  + konverzace se zahr. lekto- 
ry | Kreslení  PMH  | Škola barev | Olejomalba 
tech. Boba Rosse | Enkaustika | Arteterapie | Kurz 
komunikace | Rozvoj emoční inteligence | Zna-
kový jazyk

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pilates * s hlídáním | Zumba | Kondiční cvičení  | 
Fitbox | Redukční cvičení | Kalanetika |  Jóga zač.,  
pokr. i pro těhotné | Bossu - pilates | Taneční kurz 
pro začátečníky i pokročilé 

PORADNY, KLUBY, TERAPIE
více infa na www.akropolis-uh.cz

OSTATNÍ
Snoezelen - na objednávku pro jednotlivce 
i rodinu
Děti a Feng - Shui - beseda
st 18.4., 16.30 - 18.30 hod.
Beseda o Montessori pedagogice
čt 19.4., 16.30 - 19.30 hod.
Kurz excelu pro začátečníky
16.4. - 20.4., po - pá 9.00 – 11.00 hod.
Připravujeme Redukční kurz od 9.5.
 - více na našich www stránkách

AKCE PRO CELOU RODINU
Aprílový ples v maskách a velikonoč-
ní dílničky – odpoledne pro rodiče s dětmi | 
neděle  1.4. od 14.00 hod.

Další nabídky aktivit naleznete na 
www.akropolis-uh.cz
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V rámci příprav muzikálu Kdyby tisíc klarinetů (premiéra 21. 4. ve Slováckém divadle) navštívili 15. 3. v Pra-
ze režisér inscenace Igor Stránský a dramaturg Libor Vodička spoluautora a protagonistu jak divadelní tak 
filmové verze „Klarinetů“ Jiřího Suchého.                                                                                          Foto: Miroslav Potyka



Talentinum si klade za cí l pomáhat mladým hudebníkům v začátcích jejich umělecké kariéry. Často 
se pro ně stává odrazovým můstkem v profesním životě. V minulosti se projektu účastnili například 
Jana Jonášová, Václav Hudeček a další. Kromě sólových hráčů pravidelně vystupují také komorní 

soubory a některé orchestry. Festival se týká také mladých dirigentů, představili se zde např. 
Stanislav Macura, Petr Vronský či Leoš Svárovský. 

Letos v Redutě vystoupí s Filharmonií  Bohuslava Martinů Zlín velmi nadaní sólisté: 
houslistka Lucia Kopsová ze Slovenska, flétnistka Karolína Smutná, rakouská harfistka Katrina 

Szederkenyi, klavírista Jakub Sládek a dirigent Marek Prášil. 
Na programu budou skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta a L. van Beethovena.

Festival uzavře abonentní řadu Musica sezóny 2011/2012.
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25. 4. 2012 - 19.30 hod. REDUTA

VII. abonentní koncert


